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Ú Z O K A K É P E S K R Ó N I K Á B A N 

A nyugati oguz (úz) törzsek és a Magyar Királyság a X I . s zázadban 

Bevezetés, kutatástörténet 

M u n k á m b a n a kelet-európai s teppén rövid ideig tar tózkodó úznak vagy torknak neve
zett török nyelvű nomád nép és a X I . századi Magyar Királyság kapcsolatairól lesz szó. 
Az úz törzsek a közép-ázsiai oguzok azon maradványai , akik nem vonultak le délre, iráni 
területekre, hanem a kelet-európai s teppén maradtak, majd a kunok nyomására nyugati 
vándorlásra kényszerültek. Ezek az oguz töredékek a bizánci történetíróknál OùÇoi, azaz 
úz, az orosz évkönyvekben Торк néven jelentek meg, a muszlim kútfőkben megnevezé
sük: guzz. A latin nyelvű magyar forrásokban Nigri Co(u)maniként szerepelnek. 
Steppetörténet i és forráskritikai okok miatt a Képes Krónika két, magyar területek elleni 
nomád támadást taglaló helye is összefüggésbe hozható az úz törzsekkel . 1 Az ú z - m a g y a r 
kapcsolatok tényét elfogadta a kutatás, ennek ellenére a szakirodalomban ez nem gyöke
resedett meg. A Magyar Királyságba történt két X I . századi nomád beütés a lkalmából 
már régebben felmerült az úzok neve; ugyanekkor a nomád támadók etnikai hovatarto
zását а X I X . század vége óta vitatják: besenyők, úzok, kunok, 2 esetleg vegyes hadsereg 
is szóba jöhet . A középkori magyar tör ténelem ezen két eseményének steppei hátterét 
megvizsgálva arra keresem a választ: melyik néphez tartozhattak azok a nomádok , akik 
1068-ban Osul, 1085-ben Kutesk vezetésével Magyarország területére törtek. 

Az 1068-ban lezajlott kerlési csata nomádjainak kilétét illetően négy nézőpont külön
böztethető meg: Marczali Henrik annak az e lképzelésnek adott hangot, hogy a kerlési 
csata nomádjai kunok voltak; Marczali még nem választotta ketté a kunok, illetve az 
úzok népét . 3 Az orosz őskrónika (a továbbiakban: P V L 4 ) értesítéseit alapul véve úgy 
gondolta, hogy mivel 1055 és 1061 között a moldvai síkság területét a besenyők kiürítet
ték, Bizánc felé vándoroltak, s letelepedtek az orosz fejedelemségek határain, így a tá
madók a kelet-európai steppén megjelenő kunokkal azonosí thatók. 5 M á s nézetet vallott 
Pauler Gyula. Művében rámutatot t , hogy az 1068-as nomád betörés nem köthető a ku-

A Képes Krónika közkeletű elnevezésen a XIV. századi krónikakompozíciót értem, amelynek vonatkozó 
fejezetei vélhetőleg a XI—XII. század fordulóján keletkeztek. A krónikaszerkesztés időrétegeiről lásd pl. 
Hómon, 1925.69-75., 106. o. 

2 A dolgozatban tárgyalt három törzsszövetség elnevezése eltérő a muszlim, az orosz és a bizánci források
ban. Ezért a továbbiakban a nagyjából hasonlóan nevezett besenyőket besenyőnek, a guzz/tork/úz elnevezésű 
törzscsoportot úznak, a kipcsak/polovec/komán/kun név alatt megjelenő népet kunnak fogom nevezni. 

3 Marquait kimutatta, hogy az a korábbi vélekedés, miszerint az OvÇoi és Kojuavoi népnevek ugyanarra a 
népre vonatkoznak, téves; a népnevek alatt két nép, a szeldzsük kiválás után a steppén maradt oguzok (úzok), 
i l l . az arab-perzsa forrásokban kipcsaknak, a szláv kútfőkben polovecnek, a bizánci leírásokban kománoknak 
(kumánoknak) nevezett kunok értendőek. Marquart, 1911. 38. o. Vö. Kossányi, 1924. 519. o. 

4 A PVL a legrégibb orosz évkönyv, amely különböző krónika-gyűjtemények révén maradt ránk. A mű el
ső variánsa valamivel a X I . század közepe előtt keletkezett, majd több kiegészítés és átdolgozás után a XI I . 
század elejére három redakció is született. SZŐM 1988. 208-209. o.; Font, 1996. 119-129. o. 

5 Marczali, 1995. 78-79. o. 



nokhoz, mert azok ebben az időpontban még nem érhették el a Magyar Királyság terüle
tét, emiatt az esemény hátterében a besenyőket kell sejtenünk. Azonban Marczalihoz ha
sonlóan Pauler sem választotta szét a kunokat és az úzokat , 6 így okfejtése, miszerint a 
kunok 1068-ban nem érhet ték el a Kárpátokat , csak a kunokra igaz, a szintén kunnak tar
tott úzokra nem. Pauler további érvelése arra alapozódott , hogy a D A I 7 Moldva területé
re helyezi a besenyők ГЬХа törzsét, és a Képes Krónika a Magyar Királyság ellen irányu
ló támadást északkeletről mondja el, a nomádok pedig Gyula vezér harcosai. 8 A 
harmadik vélemény Kossányi Béla nevéhez köthető. Kossányi a P V L adataira, valamint 
bizánci kútfőkre támaszkodva elsőként jutott arra a következtetésre , hogy az 1068-ban 
Kerlésnél csatát vesztett nomádok az úzok voltak. Ervelése szerint a besenyők 1060— 
1070 körüli szállásterületei Havasalföld és Bizánc al-dunai határ tar tományánál voltak, 
északabbi területeken csak az úzokkal egy időben jelentkeznek, ezért valószínűleg az ö 
köte lékükben kerülhettek oda, nem önál ló néptörzsként ; 9 a kunok pedig ekkor az orosz 
fejedelemségek keleti határai , illetve a Dnyeper közötti területen nomadizál tak. Az 
úzokat a két nép közé, a nyugati orosz fejedelemségek és Havasalföld közé helyezi. M i 
vel a moldvai síkság, ahonnan a támadás kiindult, az úzok kezében volt, és a Képes Kró
nika nem besenyőket , hanem a cunikat említi meg támadóként (amely elnevezés kapcso
latba hozható az úzok Képes Krónika-bdi fekete kun megnevezésével ) , a kerlési csata 
nomádjaiban az úzokat kel l l á tnunk . 1 0 A negyedik nézőpontot Györffy György neve fém
je lz i . E lőbb Paulert követve, besenyő támadás mellett érvel t , 1 1 később módosí tot ta néze
tét, és konszenzus teremtő alapon vegyes b e s e n y ő - ú z hadsereget tételezett fel. 1984-ben 
megjelent vélekedése a kerlési csatával kapcsolatban besenyők támadását valószínűsít i , 
akik kötelékében a maradék úz elemek is megtalálhatók voltak. 1 2 

й Pauler, 1985. 432. o., 236. jegyzet. 
7 V I I . (Bíborbanszületett) Konstantin áltat a X. század közepén szerkesztett, később De Administrando 

Itnperío (DAI) néven ismerté vált diplomáciai kézikönyv. A bazileusz régebbi bizánci krónikák, földrajzi és 
asztrológiai munkák, császári oklevelek adatait, valamint bizánci és külföldi követek beszámolóit, jelentéseit is 
felhasználta müvéhez. SZÖM 1988. 152. o. 

8 Pauler, 1985. 433. o., 236. jegyzet. Pauler elképzelését Györffy György fejlesztette tovább, koncepcióját 
a dolgozat részletesen tárgyalni fogja. 

9 Az oguz törzsek között élő, azoknak meghódolt besenyőkről Konsztantín császár is említést tesz, művé
nek 37. fejezetében: „Tudnivaló, hogy abban az időben, amikor a besenyőket kiűzték tulajdon földjükről, né
melyek közülük önszántukból és saját elhatározásukból ott maradtak, az említett úzokkal összeköltöztek s mos
tanáig közöttük vannak..." D A I 169. o. Megemlékezik róluk utazásáról írt beszámolójában Ibn Fadlän is, vö. 
Togan, 1939. 33. o. A Kâsgarî által felsorolt 22 oguz törzs 19. törzse a beéenek. Pritsak, 1975. 215. o.; Golden, 
1992. 208. о. Besenyők valószínűleg a X I . század második felében is kerülhettek úz fennhatóság alá, miután a 
besenyők törzsei letelepedtek az orosz fejedelemségek, de főleg Bizánc határain, valamint szétforgácsolódtak 
az úzok elleni harcokban. 

1 0 Kossányi, 1924. 529., 531. o. Kossányi nézetét a szakirodalom egy része elfogadta: Makkai, 1936. 35. o.; 
Hóman, 1941. 277. o.; Gyóni, 1942. 71-75. o.; Székely, 1964. 68. o.; Mezey, 1971. 194. o.; Pálóczi Horváth, 
1988. 138-139. o.; Uő: 1989. 105. o.; Golden, 1990. 276. о.; Uő: 1992. 269. о.; Rásonyi, 2000. 310. о.; Uő: 
2004. 272-273. о. 

11 Györffy, 1948. 169. о. 
1 2 Gyöiffy, 1984. 877. o.; Uő: 1990. 116., 211-212. o. Györffy úz alárendeltségű vegyes, besenyő-úz sere

get feltételező gondolata széles körben elterjedt; a kerlési csatával kapcsolatban elfogadta: Kristó, 1986. 63. o.; 
Spinéi, 1986. 90. o.; Makk, 1993. 84. o.; Uő: 1994.; Tóth, 1994.; Hatházi, 1996. 41. o.; Kristó, 1999. 73. o. Az 
1085-ben Magyarországra törő nomádokkal kapcsolatban elfogadta Györffy véleményét: Kristó, 1986. 68. o; 
Makk, 1993. 103. o.; Hatházi, 1996. 41. o.; Kristó, 1999. 74. o. 



Az 1085-ben magyar területet ellen támadó nomád had kilétét illetően szintén négy 
vélemény alakult k i ; Marczali Kutesk nomádjaiban szintén a dél-orosz steppe kun tör
zseit kereste. 1 3 Pauler szerint ugyanakkor 1091-ig, a Magyarország elleni nomád támadá
sok mindegyikének hátterében a besenyő törzseket kell l á tnunk . 1 4 Gyóni Mátyás kitűnő 
tanulmánya adta a harmadik nézetet. Anna Komnena Alexias c ímű munkájának archai
kus népnév használatának e lemzése révén, valamint a forrás 1087. évi eseményei t a Ké
pes Krónika 1085-re tehető nomád betörésével összevetve rámutatot t , hogy a második, 
1085-ös Kutesk és Salamon vezette „kun" betörés szintén az űzőkhöz kö the tő . 1 5 Györffy 
György ennek ellenére úgy foglalt állást, hogy az 1085-ben támadó „kunok" b e s e n y ő - ú z 
sereg vo l t . 1 6 

A Magyar Királyság ellen intézett 1068-as és 1085-ös nomád betöréseket tehát a 
szakirodalom egyaránt kötötte a besenyőkhöz, az úzokhoz és a kunokhoz, s Györffy fel
vetette közös b e s e n y ő - ú z vál lalkozás lehetőségét is, általában úz alárendeltséget feltéte
lezve. A kunokkal, mint lehetséges támadókkal , a kutatás a kerlési csatával kapcsolatban 
Pauler óta nem számol, viszont a besenyőkkel és az úzokkal (esetleg vegyesen) mind 
1068, mind 1085 támadóit megpróbál ták azonosítani . 

Népmozgások a kelet-európai steppén a XI. században 

1. Besenyő törzsek a dél-orosz steppén a X I . században 

A besenyők szállásterülete a X . században az orosz fejedelemségekkel szomszédos 
Don-Dnyeszter vidékére helyeződött át. 915-ben jelennek meg először a besenyők orosz 
te rü le ten , 1 7 majd a bolgár hatalom gyengülése miatt rövidesen elözönlöt ték az Al-Duna 
vidékét is. A X . században és a X I . század első felében, mint megtámadot tak és mint tá
madók gyakran keveredtek harcokba az orosz fejedelmekkel. 1 8 Azonban egyrészt a fo
lyamatos harcok, másrészt keleti szomszédjaiknak a X . század vége felé újból reájuk ne
hezedő nyomása megosztotta, szétforgácsolta erejüket, és új vándorlásra kényszerí tve 
őket, megdöntöt te a Don és az Al-Duna vonala közötti s íkságon korábban kivívott ural
mukat. 1 9 A besenyők 1015-ben is intéztek támadást a Rusz el len, 2 0 ezután 1036-ban 
egyesült utoljára a besenyők népe Kijev ellen nagyobb, a törzsek je lentékeny erejét 

Marczali. 1995. 136. o. Marczali nézetét 1085-tel kapcsolatban elfogadta: Mezey, 1971. 194. o.; 
Rásonyi, 2004. 267. o.; Spinéi, 1986. 93-94. o.; Kapitánffy, 2003. 163. o. 

14 Pauler, 1985. 433. o., 236. jegyzet. 
15 Gyóni, 1942. 71-75. o. A Gyóni által felvetett 1085-ös úz-magyar érintkezés gondolatát is részben elfo

gadta a szakirodalom: Székely, 1964. 68. o.; Púlóczi, 1988. 140. o. 
1 6 Vö. Györffy, 1948. 170. o.; Uő: 1984. 928. o.; Uö: 1990. 212. o. 
1 7 Vö. RPC71.0. 
1 8 így pl. Igor 916-920 között folytatott harcokat a besenyőkkel (RPC 71. o.), 944-ben a besenyők szövet

ségben a Russzal Bizánc ellen indítottak hadjáratot (RPC 72. o.). A besenyők az orosz források szerint először 
968-ban támadták meg a Ruszt (RPC 85. o.), 972 tavaszán pedig Kurja, besenyő vezér a Dnyeszternél megtá
madta Szvjatoszláv fejedelmet és hadát; a harcban a fejedelem életét vesztette (RPC 90. o.). 988-992 között a 
Rusz több vereséget mért a besenyőkre (RPC 119. o.). 

1 9 Kossányi, 1924.520. o. 
2 0 Vö. RPC 124. o. 



igénybe vevő vál la lkozásra . 2 1 A továbbvándor lásban elszakadt, visszamaradt kisebb tö
redékeikről , akik a régi szálláshelyeiket elözönlő népek uralma alá kerültek, még több 
mint egy évszázad múlva is szólnak az orosz évkönyvek, nagyobb tömegben azonban ez 
időponttól kezdve orosz területen már nem mutatkoznak, bár a Dnyeper környékét a b i 
zánci források szerint végleg csak a század közepén hagyták e l . 2 2 

A besenyők Al-Duna felé tartó folyamatos vonulását jól mutatják a középgörög kút
fők. A migráció oka az úz törzsek nyomása vo l t . 2 3 Az első besenyő beáramlás a Bizánci 
Birodalom területére, az Al-Duna jobb partjára, 1025/27-ben zajlott le; a besenyők ekkor 
a Balkán-félsziget középső részét dúlták f e l , 2 4 majd egyre fokozódó intenzitással támad
tak 1032/33-ban, 2 5 1034 2 6 és 1035-ben, 2 7 majd 1036-ban. 2 8 1048/49-ben két besenyő 
törzs, Kegen vezetésével fellázadt a Tyrach vezette besenyő törzsekkel szemben, s B i 
zánc engedélyével átkeltek az Al -Dunán , s letelepedtek a Paristrionban. 2 9 Vezetőik meg
keresztelkedtek, és határőri feladatokat vállaltak. Később Tyrach besenyői is á tvándorol
tak a Duna jobb partjára, és a Serdica és Nis környéki s íkságon telepedtek meg. 3 0 Spinéi , 
Psellus híradására hivatkozva, a besenyők vándorlását 1048-ig az úzok fokozódó nyo
másának tulajdonít ja. 3 1 Az úzok a besenyőket a Duna feletti tavakig és mocsarakig űz
t ék , 3 2 ahonnan tovább már csak Bizánc határ tar tományába lehetett menekülni . Amikor az 
úzok népe eljutott az Al-Dunáig , a besenyő törzsek zöme addigra már annak déli vonala 
mögé húzódott ; a bizánci uralkodók ugyanis a X I . század közepe táján, felhasználva a 

2 1 Vö. RPC 136. o..; Diaconu, 1970. 51. o.; Golden, 1990. 274. о. 
2 2 Kossúnyi. 1924. 520. о. 
2 3 Prítsak, 1975. 230. o.; Golden, 1990. 274. о. 
2 4 Erről tudósít: Kedrenos és Zonaras. Elian-Tanasoca, 1975. 148-149., 218-221. o. A besenyők I I . 

Bazileosz uralkodása alatt (976-1025) megvetették lábukat a Duna mentén, s ugyanazt a veszélyt jelentették 
Bizánc számára, mint előttük a bolgárok; ettől kezdve a Balkán-félsziget nem lehetett biztonságban az invázi
óktól. Brélüer, 1999. 231. o. 

2 5 Vö. Zonaras tudósítását Elian-Tanasoca, 1975. 220-221. o.; Bréhier, 1999. 231. o. 
2 6 Vö. Kedrenos és Zonaras adatait Elian-Tanasoca, 1975. 148-149., 220-221. o.; Obolensky, 1999. 261. o. 
27 

Vö. Kedrenos információit Elian-Tanasoca, 1975. 148-149. o. 
28 
" Ekkor Dobrudzsába törtek be, vö. Kedrenos és Zonaras tudósítását Elian-Tanasoca, 1975. 148-151., 

220-221. o. A besenyő betörésekről lásd még: Gyóni, 1942. 12. o.; Diaconu, 1975. 237. o.; Spinéi, 1986. 88. o.; 
Györffy, 1990. 113. o.; Bréhier, 1999. 231. o.; Stephenson, 2000. 81. о. 

2 9 Paristrion, azaz a Dunamellék, amely területet a bizánci források Paradanuvionnak, i l l . Paradunavisnak 
is neveztek, a Bizánci Birodalom határtartománya volt, az Al-Dunától délre, a mai Dobrudzsa területén. Gyóni, 
1942. 14. o. 

3 0 Obolensky, 1999. 261. o.; Stephenson, 2000. 89-90. о. Egyes kutatók a fenti eseményeket korábbra da
tálják, így pl. Golden, aki munkájában 1045/46 vagy Stephenson, aki Tyrach átkelését az Al-Dunán 1047 telére 
teszi. Stephenson, 2000. 95. о. Tyrach besenyői bizánci szolgálatba léptek, Bithüniába küldték őket, de fellá
zadtak, a Szófiai-síkságon telepedtek meg és egyesültek a bulgáriai besenyőkkel (1049). Tyrach besenyői há
rom császári hadra is vereséget mértek, s bár Adrianupoliszt nem tudták bevenni, és Thrákiát is ki kellett üríte
niük, a dunai bolgár területeket megszállva tartották. 1053-ban kötött békét Bizánc a besenyőkkel, akik zöme 
bolgárföldön maradt. Bréhier, 1999. 241-242. o. Kegen és Tyrach konfliktusáról és a X I . század közepi, Bizánci 
területre történő nagy besenyő betelepülésről adatokat közöl: Kekaumenos, Attaleiates, Kedrenos, Zonaras. Elian-
Tanasoca, 1975. 22-23., 66-67., 150-157., 220-223. o. A szakirodalomhoz lásd: Diaconu, 1970. 51., 56-61. o.; 
Diaconu, 1975. 238. o.; Pritsak, 1975. 231. o.; Spinéi, 1986. 88. o.; Györffy, 1990. 103., 107., 113. o. 

3 1 Psellust idézi: Spinéi, 1986. 88. o., 36. jegyzet. 
3 Ferenf, 1981. 18. o.; Spinéi, 1986. 87. o. Erről szintén tájékoztat Skylitzes és Kedrenos, idézi: Spinéi, 

1986. 87. o., 34. jegyzet. 



besenyő törzsek között kitört belső vil longásokat, tömegesen telepítették le őket a Bal
kán lejtőin és a Duna déli pa r tv idékén . 3 3 Azonban a betörő nomádok elleni védekezés 
célzatával letelepített besenyők nem tudták feltartóztatni az újabb offenzívakat, 4 ráadá
sul, mivel nem adták fel nomád életmódjukat , maguk is folytattak rabló hadjáratokat a 
birodalom területén be lü l . 3 5 

Újabb besenyő átkelés történt 1059-ben; Seite besenyő vezér kihasználva egy ma
gyar -b izánc i konfliktust , 3 6 betört a D u n a m e l l é k r e . 3 7 Anna Komnena is tudósít erről az 
e s e m é n y r ő l , 3 8 aki azt írja, hogy miután a magyarok fe lmondták a békét Bizánccal , ezt 
meghallva a besenyők átlépték az Al-Dunát . Ennek oka pedig az úzok „engesztelhetet len 
e l lenségeskedése" v o l t . 3 9 Az úzok az 1060-ban elszenvedett vereség után továbbhúzód
tak nyugatnak, mert egy időre eltűntek az orosz források l á tókörébő l ; 4 0 ekkor szállásterü
letük Moldva lehetett, amit a besenyők az úzok elől Bizánc felé húzódva minden bizony
nyal kiür í te t tek. 4 1 

Anna Komnena híradása alapján „valamiféle szkíta nép, mivel a szauromaták nap
nap után fosztogatták, felkerekedvén hazulról leereszkedett a D u n á h o z . " 4 2 Ez a besenyő 
vándorlás az 1084. év elejére keltezhető. Az orosz forrásokban 1080-tól kezdve a kijevi 
és perejaszlávi úzokkal együtt megint elkezdik emlegetni a besenyőket is. Ezeket felte
hetőleg az úzok hozták magukkal az orosz határszélekre. A szauromaták az úzokat takar
j á k , 4 3 a „valamiféle szkíta n é p " pedig egy besenyő töredéket, amely az úzoktól elszakad
va levándorolt a Dunához , s egyezséget kötve a paristrioni besenyőkkel letelepedett a 

A besenyők zöme a Bizánci Birodalomban bolgár területeken telepedett meg. Pritsak, 1975. 231. o.; 
Bréhier, 1999. 282. o. 

3 4 A besenyők pacifikálására törekvő bizánci diplomácia kudarcát mutatja, hogy más besenyő kontingen
sek továbbra is nyomást gyakoroltak a Birodalom al-dunai frontjára, s thrákiai invázióik az 1050-es években is 
folytatódtak. Obolensky, 1999. 261. o. 

3 5 Kossányi, 1924. 523. o. 
3 6 Isaakios Komnénos császár uralkodása alatt (1057-1059) egy határincidens alkalmával I . András sere

gével betört Bizáncba, de a konfliktus gyors békekötéssel ért véget. Valószínűleg a bizánci területről kiinduló 
besenyő törzsek által kezdeményezett határmenti összecsapások vezettek el András hadjáratához. Makk, 1998. 
140-141. o. Olyan elképzelés is felmerült, hogy az 1059-es besenyő támadás eredetileg a Magyar Királyság 
déli területeinek elfoglalására irányult, amely törekvést I . András ügyes diplomáciával Bizánc ellen fordított. 
Györffy, 1984. 861. o. 

3 7 Diaconu, 1975. 238-239. o.; Ferenf, 1981. 19-20. o. 
3 8 Vö. Reinsen, 1996. 127-128. о.; Moravcsik, 1984. 103. о. Anna Komnena forrása itt Psellus volt, akinek a 

munkájában található népneveket átvette. Ezért lehet az, hogy az Alexiasban úzokat jelentő sauromata népnév itt 
besenyőket takar (vö. ByzTurc II. 230. o.), az úzok pedig geta néven vannak említve (vö. ByzTurc I I . 105. o.). Gyóni, 
1942. 78. o. Skylitzes Continuatus Attaliatesböl merítve szintén leírja az eseményt, de müvében az aktuális 
népneveket használja (magyarok, besenyők). Gyóni, 1942. 79. o. Skylitzes Continuatus és Attaleiates adatai 
mellett (Eiian-Tanasoca, 1975. 58-59., 68-69. o.) az eseményről tudósít még Zonaras. Elian-Tanasoca, 1975. 
222-225. o. 

3 9 Gyóni, 1942.76-77.0. 
4 0 Vö. RPC 143. o. 
4 1 Kossányi, 1924. 532-533. o. 
4 2 Vö. Reinsen, 1996. 229-230. о. 
4 3 Anna Komnena tudósítása (vö. Reinsch, 1996. 229-230. o.), idézi: Gyóni, 1942. 5. o. Victor Spinéi a 

forrásban szereplő szauromata elnevezést a kunokra vonatkoztatja, tévesen; a hadjáratot pedig 1086-ra helyezi. 
Spinéi, 1986. 90. o. 



Duna jobb partjára. Moldvában, a X I . század végén újra megjelentek a besenyők. Tekint
ve, hogy megjelenésük körülbelül egybeesik a torkok újbóli feltűnésével és figyelembe vé
ve az orosz pusztaságok akkori megszállásának viszonyait, minden valószínűség amellett 
szól, hogy a besenyők e raját a torkok hozták magukkal az orosz határszélekre, és így ab
ban a besenyőknek az úzok uralma alá került töredékeit kell keresnünk. 4 5 

2. Úz törzsek a dél-orosz steppén a X I . században 

Az úz törzsek szállásterülete a X . században, a besenyők elüldözése után, a Szir-darja 
középső folyásától nyugaton egészen a Volgáig, északon pedig az Irtis, Tobol , Is im fo
lyók középső folyásának vidékéig ért; ezt a vidéket a muszlim források a X . században 
Oguz-s teppének nevezték. Nagyrész t a mai Kazak-steppe területe ez. 4 6 

A X I . századra az úzok egyre akadálytalanabbul kelhettek át a Donon, sőt azon túl is. 
Az ál landó úz hul lámok feltehetően a kunok nyomására indultak el, a kunok pedig szin
tén kényszerből mozdultak k i északibb lakóhelyeikről . Mindezen népmozgások hátteré
ben a kitaj törzsek északnyugat i terjeszkedése állott Belső-Ázsiában. Az 1030-as évekre , 
az úzok nyugatabbra űzésével , már a kunok lettek az egész Kazak-steppe urai: az Oguz-
steppe kifejezést ekkor váltja fel a Kipcsak-steppe, a Dast-i Kipcsak terminus. 4 7 Ennek a 
nagy népel tolódásnak a következtében a steppén maradt úz törzsek a kunok elől, a bese
nyőket maguk előtt hajtva, egyre nyugatabbra vándorol tak a dél-orosz területeken. Erről 
az eurázsiai népmozgásról Marvazí , muszlim történetíró jegyzett fel ér tékes adatokat 
arab nyelvű munká jában , 4 8 valamint Edesszai Máté , örmény történetíró 1050/51-gyel 
kapcsolatban. 4 9 A tudósítások ér te lmében a kunok megjelentek Európa keleti határain, 
akiknek terjeszkedése nyugatabbra szorította a Kazak-s teppén nomadizá ló úzokat , azok 
pedig az orosz területekkel szomszédságban élő besenyőke t . 5 0 

4 4 Gym/, 1942.76.0. 
4 5 Kossányi, 1924. 529. o. 
4 6 Vásáry, 2003. 153. o. 
4 7 A muszlim kútfőkben az úzok elnevezése guzz, amely a török oguz népnévből származik. Göckenjun, 

2000. A kunok elnevezése többnyire kipcsak. Györffy, 1948. 159. o. 
4 8 Saraf al-Zamán Táhir Marvazí: Tabái al-hajaván. A szerzőről és müvéről vö. SzÖM 1988. 231. o. Marvazí 

tudósítása a népeltolődásról ípy szól, Minorsky, angol fordításából magyarra ültetve: „Van egy fajtájuk, amelyet 
qún-nak hívnak. Ok Qitáy [Észak-Kína] országból jöttek [ti. az iszlám területére], mert féltek a qitáy khántól. 
Nesztoriánus keresztények [voltak?]. Legelőik szűkössége miatt hagyták el régi központjaikat [ez nem egyezik az 
előbb mondottakkal]. Közülük való volt Ikindzsi ibn Qocsgár, a khwárezmi [mohamedán terület az Amu-darja 
torkolatának vidékén] uralkodó [meghalt 1097]. A qúnokat a qáyok követték, akik számosabban és erősebbek vol
tak és kiűzték őket ezekről [melyik?] a legelőkről. Erre ők [ti. a qúnok] a sárí-k [olv. : szárí-k, mint a perzsa fordítás] te
rületére mentek. A sárik népe továbbvonult a türkmenek [mohamedán karlukok és oguzok] területére, akik pedig a 
guzzok [a. m. török oguz, magyar úz] területének keleti részeit foglalták el. A guzzok a besenyők területére vonultak, 
az Örmény-tenger [Fekete-tenger] mellé." Czeglédy Károly fordítása 1949. 43-44. o. Hozza a magyar fordítást még: 
Gyötffy, 1990. 209. o.; Keller, 2001. 139-140. о.; Vásáry, 2003. 155. о., az angol fordítást: Senga, 1996. 134. o. 

4 J Edesszai Máté, örmény történetíró (1050-1051) lényegében ugyanezt az eseményt mondja el, annyiban 
másként, hogy a kígyók népe űzte el a fakókat (örményül khartesk), akik viszont az oguzokat és besenyőket 
késztették továbbhaladásra. Vásáry, 2003. 155. o. Az értesítés, Marquait német fordításából, magyarra ültetve: 
„...a kígyók népe előnyomult, és leverte a fakókat (khartes), és a fakók felvonultak, és leverték az úzokat és a 
besenyőket." Györffy György fordítása 1990. 205. o., 66. jegyzet. 

5 i ) Golden, 1972. 81. о.; Vásáry, 2003. 155. о. 



Ekkor tehát, a X I . század első felében, az orosz fejedelemségek keleti határszélein új, 
a besenyőknél hatalmasabb ellenség jelent meg, akiket az orosz évkönyvek tork néven 
emlegetnek. A torkokat, azaz úzokat már régebbről ismerték az oroszok; 985-ben amikor 
azok még a Volga vidékén laktak, szövetségükben hadakozott Volodimir a volgai bolgá
rok ellen. 5 1 Az úzok először 1054-ben kerültek közvetlen kapcsolatba és konfliktusba a 
Russzal; ekkor Voin mellett, a Dnyeper keleti partján megtámadták Vszevolod pere-
jaszlavi fejedelmet, tehát addigra elérték a Dnyeper vonalát, sőt azon túl is terjeszked
tek. 5 2 Ennek lehet betudni a besenyő törzsek fenntebb már említett újabb hul lámát B i 
zánc területére 1059-ben. Az úzok ebben az időben tehát a besenyőktől északra, 
gyakorlatilag „felettük" helyezkedtek el. Besenyőkről beszélni ekkor a moldvai területe
ken csak úz alárendel tségben lehet. Miután az úzok megszál l ták a Dnyeper vidéki 
steppét, a korábbi besenyő területeket, melyek az orosz fejedelemségek érdekkörébe tar
toztak, hamarosan közös védekezésre kényszerí tet ték a veszélyeztetett területek fejedel
meit. 1060-ban ezek a fejedelmek, Izjaszláv, Szvjatoszláv és Vszevolod, hatalmas sere
get gyűjtöttek, vízen és szárazföldön egyaránt megindultak az úzok ellen, és vereséget 
mértek azokra, akik között ráadásul já rvány ütötte fel a fejét; mindezek természetes kö
ve tkezménye lett az úzok újabb vándor lása . 5 3 

Engedve a kunok nyomásának az úzok az 1060-as évek elején továbbhúzódtak a Bal
kán-félsziget felé, maguk előtt űzve a besenyőket . Az úz törzsek szál láshelye ez idő tájt 
az orosz fejedelemségek déli- délnyugati és a Bizánci Birodalom északi határszélei kö
zött, a Bug és a Szeret vidékén lehetett. Erre enged következtetni az a körülmény, hogy 
az orosz évkönyvek 1060-tól kezdve 1080-ig nem említ ik az úzokat, viszont a bizánci 
forrásokból tudjuk, hogy az Al-Dunát az úzok hadai 1064/65 telén lépték át e lőször . 5 4 Az 
úzok 1064-ben átkelve az Al-Dunán, leverték a bolgár és bizánci erők ellenállását, s 
elárasztották a Dunamel léket , pusztí tották Thrákiát és a görög területeket, és Makedóniá t 
fenyeget ték . 5 5 Az ellenük felvonuló bizánci erőkkel azonban már nem tudtak megküzde
ni, mert a besenyők és a bolgárok hátba támadták őket, ráadásul újabb ragály tizedelte 
soraikat. Ennek következtében befejezték hadjáratukat; egy részük a basileus szolgálatba 
szegődött , másik részük pedig kiürítve a megszállt bizánci területeket, észak felé húzód
va, a már régebbről ismert orosz fejedelemségek délkeleti határain telepedett meg, határ
őri szolgálatot vá l la lva . 5 6 

5 1 Vö. RPC 96.0. 

Vö. RPC 143. o.; Kossányi, 1924. 520. o.; Golden, 1972. 83. о. Az úzok a Dnyeper mentén olyan terüle
teken tűnnek fel, ahol Kedrenos tanúsága szerint az úzok és besenyők közötti harcok zajlottak le (nyílván a 
Dnyepertől nyugatra). Idézi: Kossányi, 1924. 522-523. o. 

5 3 Vö. RPC 143. o.; Kossányi, 1924. 520-521. o.; Golden, 1972. 83. о.; Spinéi, 1986. 91. о. 
5 4 Kossányi, 1924. 523. о.; Gyóni, 1942. 13. о. 
5 5 Az úzok bizánci hadjáratához vö. Diaconu, 1970. 79. o.; Diaconu, 1975. 239. o.; Bréhier, 1999. 257-

258. o.; Obolensky, 1999. 261-262. o.; Ostrogorsky, 2001. 301. o. 
5 6 Kossányi, 1924. 524. o.; Golden, 1972. 83. о. Az úzok Bizánc elleni 1064-es támadásáról megemlékezik 

Psellus Chronographiajában, vö. Sewter, 1966. 332. o., 2. jegyzet. A betörésről beszámol még: Attaliates 
(Elian-Tanasoca, 1975. 68-71. o.), s az ő nyomán Skylitzes (uo, 60-63. o.), Zonaras (uo. 224-227. o.) és 
Glykas (uo. 166-167. o.), vö. Kossányi, 1924. 524. o., 2. jegyzet. A betöréshez vö. Diaconu, 1970. 79-81., 83. o.; 
Diaconu, 1975. 239. o.; Ferent, 1981. 20. o.; Spinéi, 1986. 92-93. o.; Savvides, 1993. 150. o.; Stephenson, 
2000. 95. о. Felmerült olyan elgondolás is, hogy a birodalomra törő úzokkal szemben a Duma menti bizánci 
themák katonai parancsnokai szövetkeztek Géza herceggel, akinek dukátusa közvetlenül érintkezett a görög 



Figyelembe véve azt, hogy a Bizánci Birodalomban az úz törzseknek valószínűleg 
nem nagy töredéke maradt vissza, 3 7 a „myrmidonok" fejedelméhez, azaz perejaszlávi 
vagy kijevi orosz fejedelemhez ment úzok még mindig igen nagyszámúak lehettek. A 
befogadott úzokat az orosz fejedelmek széttelepítették ha tá ra ikná l . 5 8 Szállásaik tú lnyomó 
részét a kijevi és a perejaszlávi fejedelemségek területére tették át; a Ros folyó mellett 
szélesen elterülő Porose-nak elnevezett határvidéktől kezdve Torcseszk, 5 9 Perejaszláv és 
több más, egymástól távol eső város mellett húzódtak telepeik, védelmi övként véve kö
rül a steppe felől a két fe jede lemséget . 6 0 A letelepítés pontos idejét nem ismerjük, de m i 
vel már 1080-ban a Vszevolod ellen támadó úzokat az orosz évkönyvek 
„perejaszlaviaknak" mondják, 1 befogadásukat ezen időpont előtti évekre kell t e n n ü n k . 6 2 

A következő, úzokkal kapcsolatos tudósítás a már fenntebb említett 1084-re datálható 
besenyő exodus. 6 3 Az esemény leírása tehát 1084-re is azt a földrajzi helyzetet mutatja, 
hogy az úzok a besenyők „felett" helyezkednek el, utóbbiakat a Duna vonala m ö g é ván
dorlásra kényszerí tve. 1086/87 telén Tzelgu besenyő vezér vezetésével egy 80 000 fős 
vegyes, be senyő -úz -magya r sereg (élükön Salamon, trónfosztott magyar királlyal) harcol 
a bizánci erőkkel. A nomádokra a bizánciak vereséget mérnek . 6 4 Ennek az eseménynek 
előzménye Salamon, trónfosztott magyar király és Kutesk „kun vezér" beütése Erdélybe, 
1085-ben. Miután László király serege legyőzte a támadókat , azok levonultak a Dunához, 
és „betörtek Bulgáriába és Görögország határára". 6" 1 Ezt a két eseményt később taglaljuk. 

3. Kun törzsek a dél-orosz s teppén a X I . században 

A Marvaz í által leírt népvándorlás köve tkezményeképp az úz törzsek nyomában 1055 
folyamán a kunok tűntek fel az orosz fejedelemségek keleti határszélein. Ekkor még si
került Vszevolodnak Bolush nevű vezérükkel békét kö tn i e . 6 6 Azonban 1061-ben már 
harcba bocsátkoztak a perejeszlaviakkal, s az Iskal vezette kun sereg győzelmet aratott 
Vszevolod serege felett. Az évkönyvek szerint ez volt az első alkalom, hogy a kunok 
megtámadták a Ruszt. 6 7 1068-ban hadaik három orosz fejedelmet győztek le, aminek kö-

határtartományokkal. Azonban nincs forrás, amely arról tudósítana, hogy 1064-ben a magyar herceg és a bi
zánci hadvezérek az úzok ellen katonai szövetséget kötöttek volna. Makk, 1998. 146. o. 

5 7 Az a felfogás, hogy az 1064. évi balkáni betöréskor az úzok „egész népe" elpusztult volna, túlzott. A 
támadó nomádok veszteségeinek eltúlzása a hivatalos bizánci történetírásban sokszor a tőlük elszenvedett meg
szégyenítő vereségek szépítgetésére szolgál. Gyónt, 1942. 70-71. o. 

5 8 Kossányi, 1924. 524-525. o. 
5 9 Torcseszk = Tork-város, Golden fordításában Golden, 1990. 277. о. 
6 0 Vö. RPC 168. o. 
6 1 Vö. RPC 180. o. 
6 2 Kossányi, 1924. 525. o. 
6 3 A Magyar Királyság elleni 1068-as nomád támadás törzseit keresték az úzokban is. Azt a kérdést, hogy 

ez az esemény betagolható-e az úzok X I . századi történetébe, a dolgozat későbbi fejezetében próbáljuk megvá
laszolni. 

6 4 Lásd Anna Komnena (Reinsch, 1996. 234. o.), vö. Moravcsik, 1984. 103-105. o. 
6 5 Vö. SRH I . 408-409. o. 
6 6 Vö. RPC 143. o. 
6 7 Vö. RPC 143. o. 



vetkeztében Csernyigov területét árasztották el, ám itt még ez év folyamán Snovesk mel
lett nagy vereséget szenvedtek Szvjatoszlav fe jede lemtől . 6 8 Kossányi az orosz adatokból 
arra következtetett , hogy az 1060-as években a kunok ál landóan északabbra eső orosz te
rületeket támadtak meg, mint azt megelőzőleg az úzok, és csak az évtized végén kanya
rodtak le délre, ezek korábbi lakóhelyeire, a Dnyeper környékére . 1071-ben már a kijevi 
fejedelemség délnyugati határszéleinél, Rastovec és Nejatin mellett harcoltak csapata
i k . 6 9 Minthogy az úzok e nép elől menekülve minden valószínűség szerint ez idő tájt ürí
tették k i addigi szálláshelyeiket, az egykori úz területet elérő kunok számára újabb elö-
nyomulásra nyílott lehetőség délen a Balkán-félsziget , nyugaton pedig a Kárpátok felé. 
Szövetségben a Bizánc ellen lázongó besenyőkkel , a kunok 1078-ban csakugyan már 
Drinápolyt os t romol ják . 7 0 Ettől kezdve 1087-ig nem értesí tenek minket a bizánci kútfők 
kunok megjelenéséről az Al-Dunától délre. 1087-ben a besenyők hívására jelentek meg 
kunok bizánci területen, de segédcsapataik későn érkeztek meg a dristrai csatába, ezért a 
zsákmány egy részére vonatkozó igényüket a besenyők elutasították. A kunok emiatt a 
besenyőkre támadtak, s egy ideig az Ozol imne- tó partjaira szorították őket, de é le lemhi
ány miatt kényte lenek voltak hazavonulni. 1 1089-ben újra feltűntek a bizánci határok
nál, a basileus engedélyét kérve a besenyők elleni támadáshoz, azonban a császári dip
lomácia, tartva a kunok haderejétől, ekkor még hazatérésre tudta bírni őket. 1091-ben 
azonban már Alexios császár szövetséget köt a besenyők ellen Togortak és Maniak kun 
vezérekkel , akik 40 000 fős haddal érkeznek az Al -Dunához . Segí tségükkel sikerül B i 
záncnak 1091. április 29-én, a lebunioni csatában szétzúzni a besenyőket . A csata után a 
kunok visszatértek a Dunától északra eső te rü le tekre . 7 2 Ezután 1095-ben jelennek meg, 
mint t ámadók az Al-Dunánál , de a csata után a betörő nomádok hazamenekü l t ek . 7 3 Elér
ve az Al-Dunát , a X I . század végén, a dél-oroszországi , moldvai és havasalföldi síkságot 
a kunoknak a Don és Volga melletti szállásaiból e lőnyomul t hadai vonták hatalmuk alá. 
Seregeik Bizáncon kívül a Magyar Ki rá lyság , 7 4 a délnyugat i orosz fejedelemségek s 
azon túl, Lengyelország területére is betörtek. Lendületes előretörésük azonban a X I I . 
század elején megakadt, ami az orosz fejedelmek támadó hadjáratainak volt b e t u d h a t ó . 7 5 

6 8 Vö. RPC 146-149. o. 
6 9 Vö. RPC 150. o.; Kossányi, 1924. 526. o.; Ferenf, 1981. 28-29. o. 
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Kossányi, 1924. 526-527. o.; Ferenf, 1981. 31. o. A kunok első rövid balkáni szereplése 1078-ban, 
Nikephoros Botaneiates uralkodása első évében történt, Basilakios dyrrhachioni dux lázadása idején. Míg a 
császári csapatok a lázadás leverésével Thesszalonikiben voltak elfoglalva, távollétüket felhasználva a bese
nyők erős kumán segítséggel rátámadtak Adrianupolisra. A császári sereg gyors odaérkezésére azonban a no
mádok elmenekültek „s többet nem merészelték megtámadni a római határokat"; beszéli el a történteket 
Attaliates és Skylitzes continuatus. Idézi: Gyóni, 1942. 67. o. Vö. Spinéi, 1986. 93. o. 

7 1 Gyóni, 1942. 67.0. 
7 2 Bréhier, 1999. 284. o.; Obolensky, 1999. 263. o. 
7 3 Gyóni, 1942. 68. o.; Ferenf, 1981. 36-37., 41-42. o. 
7 4 A Magyar Királyság ellen intézett kun támadásokra vö. SRH I . 410. o. Ekkor, 1091-ben, Krul fia, 

Kapolcs tört be Magyarországba. László király a Tisza mentét feldúló és az Al-Duna felé kivonuló kunokat a 
temesi részeknél, a Pogáncs folyónál érte el, és hadukat szétverte; ezután 1092-ben, Ákos kun vezér előre beje
lentett bosszuló hadát az Al-Dunánál várva legyőzte. Györffy, 1990. 118. o. Kézai nem említi kivonatos mun
kájában az eseményeket. Említi viszont a Thuróczy krónika; az eseményhez írt jegyzetben Bellus Ibolya Ákos 
támadását, feltételesen, 1091 augusztusára datálja. Bellus, 2001. 358. o., 440. jegyzet. 

7 5 Kossányi, 1924.527. o. 



Összességében az orosz és bizánci források alapján megállapíthatjuk, hogy 1060-
1065 között a besenyők szállásterületei Havasalföldön és a Bizánci Birodalom északi te
rületein voltak; az úzoké a nyugati orosz fejedelemségek és Bizánc északi határai között, 
a kunoké pedig az orosz fejedelemségek keleti határainál; 1070 körül pedig a besenyőké 
ugyanott, az úzoké szintén, de egy kisebb töredékük visszamaradt a Bizánci Birodalom
ban, a kunok pedig tovább terjeszkedve átlépték a Dnyeper vona lá t . 7 6 

A kerlési csata Kézai Gesta Hungarorumában 

1068-ban nomád sereg tört be a Magyar Királyság területére Moldvából . Az esemé
nyekről csak magyar források révén van ismeretünk, azonban ezek is e l lentmondásosak; 
a Képes Krónika a nomádokat cuni néven ismeri, Kézai Simon Gesta Hungarorumában 
viszont a betörőket bessinek nevezi. A két forma egyúttal két történeti konstrukciót vet 
fel: a cuni alatt a kutatás úzokat keresett, a bessi viszont ér te lemszerűen a besenyőkre 
vonatkoztatható. Kézai forráshelyének egy új ér te lmezésével magyarázatot adhatunk ar
ra, hogy melyik nomád nép ütközött meg a magyar erőkkel Kerlésnél , 1068-ban. 

A Gesta Hungarorumról már Domanovszky Sándor kimutatta, hogy az I . Andrástól 
V . Istvánig vezetett rész nem Kézai alkotása, hanem a bővebb krónikák által fenntartott 
ősforrás (ősgesta) kivonata. A Kézai Simontól mára fennmaradt, erősen rövidített elbe
szélés és a bővebb szövegek közötti nagy hasonlóság (a terjedelmi differenciák el lenére) 
kétségtelenül bizonyítja, hogy a szövegek eredete közös. Az Anjou-kori krónikák az 
ősgesta szövegét bővebben és helyesebben őrizték meg, mint Kézai , aki mindig keve
sebbet vett át a forrásból amazoknál , s azok egyes helyeit félre is magya rázza . 7 7 

A magyar gesta- és krónikaszerkesztés a X I . század második fele óta tartó folyamat, 
kezdete I . András (1046-1060) és Kálmán (1095-1116) kora közé ke l tezhető , 7 8 de egy 
újabb vélemény az ősgesta születését arra az időre teszi, amikor Salamon király, illetve 
Géza és László herceg egyetértésben kormányozta az országot (1063-1072), ilyenformán a 
korai mü időhatárát nagyjából a kerlési csatánál vonja meg. 7 9 Azt mindenképpen elmond
hatjuk, hogy az 1068-as kerlési csatáról maradt fenn korabeli magyar történetírói lejegyzés, 
amely tovább hagyományozódot t az Árpád- majd Anjou-kori krónikaszerkesztésbe. 

Kézai Simon Gesta Hungarorumában a következőket olvashatjuk a kerlési ütközet
ről: 63. „Géza után pedig László uralkodott harminc évig és három hónapig. Váradon 
nyugszik. Mármos t az ő idejében Erdély földjén, azon a hegyen, melyet Kerlésnek hív
nak, a besenyőket , a magyarok ádáz ellenségeit , akik Magyarország fosztogatása után 
menekülőben voltak, utolérték, és ugyanezen László király, valamint a magyarok úgy 
szétverték őket, hogy - a hagyomány szerint - egy sem maradt meg belőlük." A Képes 

1 0 Vö. Kossányi, 1924. 531. o. 
7 7 Domanovszky, 1906. 115., 125-126. o. 
7 8 Uo. 129-130. o.; Hómon, 1925. 86., 105-106. o.; Gerics, 1961. 46-84. o.; Györffy, 1993. 184-188. o.; 

Kristó, 1994. 114., 123-130. o. 
7 9 Szávák, 2004. 244. o. 
8 0 63. „Post Geicham vero regnavit Ladislaus XXX annis et tribus mensibus. In Warod requiescit. Istius 

igitur temporibus in VI I Castris, in monte, qui Kyrioleis dicitur, Bessi Hungaris infestissimi spoliata Hungária 
fugientes coniunguntur et per eundem Ladislaum regem ac Hungaros taliter superantur, ut nec unus ex ipsis 
ferturremansisse..." SRH I . 180. o. Vö. Boílók, 1999. 116. o. 



Krónika ugyancsak említi nomádok betörését Erdélybe , azzal a különbséggel , hogy sok
kal több információt árul el az eseménnyel kapcsolatban: 102. „Ezek után pedig a po
gány kunok a Meszes kapu felső vidéke felöl, át törve a gyepüket , betörtek Magyaror
szágra, és a Nyí rség egész területét egészen Bihar váráig kegyetlenül kifosztották, majd 
férfiaknak és nőknek, valamint kü lönböző állatoknak végtelen sokaságát hurcolva ma
gukkal, gyanútlanul átkeltek a Lápos patakon és a Szamos folyón, s visszatérőben vol
tak, így Salamon király és Géza herceg a fivérével, Lászlóval együtt seregüket össze
gyűjtve, roppant sietséggel igyekeztek, s mielőtt még a kunok áthágtak volna a hegye
ken, a Meszes kapun átkeltek Doboka városába. Ott csaknem egy egész héten át vártak a 
kunok érkezésére ." 1 

A krónika további szövegéből kiderül, hogy a támadó kunokat Osul hadnagy vezette, 
aki Gyula kun vezér embere volt, s a nomád erők megütköztek a magyar sereggel Kerlés 
hegyénél, és vereséget szenvedtek.82 A korunkra jutott kivonatos Kézai-szöveg egyszer 
említ csak magyar terület elleni nomád támadást, László király uralkodása alatt: ekkor be
senyők törtek az ország határaira, akiket Szent László Kerlés mellett legyőzöt t . 8 3 Kézai 
Simon adata nem pontos; a krónikakompozíció részletes információi szerint az esemény 
1068-ban történt, Salamon uralkodása alatt, az összecsapásban László herceg „csak" részt 
vett. 8 4 Ugyancsak pontatlan László uralkodási éveinek száma; nem harminc évig és három 
hónapig, hanem csak tizennyolc évig regnált. Kézai szűkszavú közlésében a konkrétum 
csupán a helyszín, Kerlés, László király személye és hogy a támadók besenyők voltak. 
Sem a támadók vezérét, Osult, sem Gyula vezért nem említi. Kézai megbízhatósága amiatt 
is megkérdőjeleződik, hogy az eseményt nem jól datálja, és semmilyen más nomád táma
dásról nem tud. Az igazi probléma viszont a forrás népmegnevezésével kapcsolatban merül 
fel. A gestában ugyanis a besenyők neve bessiP Ez az alak X I . századi formát mutat. 8 6 

Szegfű László rámutatot t arra, hogy Kézai információi visszavezethetőek az István-, 
illetve László- legendákra is. Há rom István szentéletrajz maradt fenn; a kisebbik, a na
gyobbik és a Hartvik-féle. Eltekintve keletkezésük történetétől, számunkra ezekből a for
rásokból csak annyi a lényeges, hogy mindegyik egységesen elbeszéli a besenyők táma
dását magyar te rü le t re . 8 7 A nagyobbik István életrajz és a Hartvik püspök által készített 
legendaszerkesztmény is megőriz te a népnév eredeti, X I . századi bessi a lakjá t . 8 8 László 
szentté avatása (1192) körüli időben készült legendájának szerzője ismerte az István le-

8 1 102. „Post hec autem pagani Cuni a superiori parte porte Mesés ruptis indaginibus irruperunt in Hungáriám 
totamque provinciám Nyr usque civitatem Byhor crudeliter depredantes, infinitam multitudinem virorum ac mulierum 
ceterorumque animalium secum trahentes, per amnem Lapus et fluenta Zomus inopinabiliter transeuntes remea-
bant.(...) Rex igitur Salomon et dux Geysa cum fratra suo Ladizlao collecto exercitu festinantissime accéléraverunt, ut 
per portám Meses transeuntes, priusquam Cuni montes et silvas transcendèrent, in urbem Dobuka, pene per totam 
septimanam ibi adventum paganorum expectarunt..." SRH I. 366. o. Vö. Bollók, 2004. 68-69. о. 

8 2 Vö. SRH I . 366-369. о.; Bollók, 2004. 69-70. o. 
8 3 Szemben a jóval részletesebb információkat közlő Képes Krónikával, amely László hercegsége és ural

kodása alatt négy nomád támadásról tudósít; 1068, 1071, 1085 (nem datálja), 1091-ben. SRH I . 366-369., 
369-375., 408-409., 412-414. o. 

8 4 Vö. SRH I . 366-369. o. 
8 5 Vö. SRH I . 182.0. 
8 6 Györffy, 1990. 115. o. 
87 Szegfű 1977. 27. o. Vö. SRH II . 389., 398., 423. o.; Kurcz, 1983. 19., 30., 44. o. 
8 8 Vö. SRH I . 398., 423. o. 



gendákat , és felhasználta az ebben talált információkat a magyarok nomád el lenségeiről; 
ezért ír a kútfő Magyarország elleni besenyő támadásról , azzal toldva meg az adatot, 
hogy a besenyők foglyul ejtett nőket és férfiakat hurcoltak e l , 8 9 akik ellen Lász ló hadba 
vonul. László valóban harcolt nomád betörők ellen, ezeket a támadókat azonban a Képes 
Krónika cuninak s nem besenyőnek mondja. Az orosz és a bizánci kútfők alapján pedig a 
kelet-európai steppe nyugati részét, Moldva területét, már a kunok ellenőrizték az 1080-
as évek végétől , ezelőtt pedig úz fennhatóság alatt á l lo t t . 9 0 A szentéletrajz szerzője tehát 
László nomádok elleni harcát az István legendákban foglaltakhoz hasonlóan formálta 
meg. Ezeknek az információknak az ismeretében állt össze Kézai leírása László király 
harcáról a besenyőkkel , melyet a gesta szerint „az ő idejében" vívtak Ker lésné l . 9 1 

Kézai Simon eljárása tehát a következőképpen magyarázha tó : az István és a László
legendák ismeretében összedolgozta kivonatos információit a később a Képes Króniká
ban megjelenő, annak X I . századra vonatkozó értesítésével, amely a kerlési csatáról 
számol be. Amin t azt láttuk, ennek a leírásnak az alapja egy az eseményekkel egykorú 
híradás, amelyet egy korai ( X I . századi) gestaszerkesztő foglalt í r á sba . 9 2 Kézai , i smervén 
a László szentéletrajzában megfogalmazott nomád támadást , amelynek írója átvette az 
István legendából a besenyő beütés emlékét , összekapcsol ta a régebbi gestából fennma
radt értesítéssel, mely szerint László Salamon királlyal és fivérével, Géza herceggel Er
délyben, a keleti gyepün, Kerlés hegyénél győzelmet aratott a Magyarországot fosztoga
tó nomádok felett. Hogy a besenyők emlí tése Kézai müvében nem más, mint a nomád 
támadók megnevezésének átvétele az István legendából , jó l mutatja az 1282-1285 kö
zött készült munkában felbukkanó anakronisztikus, X I . századi bessi névalak, amely a 
besenyők korabeli e lnevezése vo l t . 9 3 A László- legenda ismeretében Lász lóhoz tudta 
kapcsolni az István legendából oda is bekerült besenyő támadást , amelyet egyeztetett a 
kerlési csatáról szóló információival , ahol László a magyar sereg egyik vezére volt. így 
született meg az a forrásadat, amely alapján a korábbi kutatás 1068 kapcsán besenyő be
törés mellett érvelt. 

Az 1068. évi nomád betörés Erdélybe 

A támadás iránya pontosan meghatározható ; a Meszes-kapun át, az erdélyi Meszes
hegységen, Zilah mellett átvezető határvédelmi célt szolgáló kapu felől j ö t t . 9 4 A nomá
dok tehát keleti irányból támadtak magyar területre. A kérdéssel legtöbbet Györffy 
György foglalkozott; Györffy nem tudta megcáfolni Kossányi Béla geográfiai következ-

Vö. SRH II . 520. o. A forrás a besenyő népnév X I I . századi bisseni alakját mutatja. 
9 0 Kossányi, 1924. 526., 532-533. o. 
9 1 Szegfű, 1977. 27-28. o. 

Ugyan Szegfű László felvetette, hogy a kerlési csata leírása csak egy, a László legendából vett, legendás 
elem magyarországi lokalizálására való törekvés, arra alapozva, hogy a nomád katonai stratégiának ellentmon
dó az, hogy a támadók egy hegytetőn foglalnak állást (Szegfű, 1977. 23. О.), a gyepük mellett, a Kárpátokban, 
elképzelhető egy ilyen földrajzi adottságú területen való, kényszerű, ütközet. Magát a csata tényét, és 1068-ra 
való datálását a szakirodalom nem kérdőjelezte meg, a Képes Krónika részletes leírása nyomán azt elfogadta, 
és csak a betörő nomádok etnikumában nem jutott konszenzusra. 

9 3 Vö. SRH I . 182. o. 
9 4 Vö. Belhis, 2001. 355. o., 353. jegyzet. 



tetéseit, földrajzi lokalizációit is elfogadta, 9 5 mégis annak a vé leményének adott hangot, 
hogy az 1068-as beütés Erdélybe a besenyőkhöz kö the tő . 9 6 Érvei a besenyők feltételezett 
1068-as vál lalkozásának bizonyítására a következők voltak: 1. A nomádok Osul nevü 
kapi tánya Gyula vezér alattvalója volt; itt hivatkozik a D A I azon adatára, amely szerint 
Jula a Moldvában lakó besenyő törzs fejének mél tóságneve vo l t . 9 7 2. Az eseménnyel 
kapcsolatban más latin nyelvű magyar források (Pozsonyi Évkönyvek, Kézai) besenyőket 
emlí tenek. 3. Az 1068-as beütést nem köthető egyér te lműen az úzok törzseihez, mert 
adatok híján nem lehet biztosan eldönteni , hogy Moldvában ez időben laktak-e besenyő 
néprészek vagy sem (Kossányi szerint ez a terület 1068-ban úz fennhatóság alatt állott, a 
Havasalföldön élő besenyők innen nem törhettek be). 9 8 4. Az úzok 1064-ben, tehát a tár
gyalt t ámadás előtt négy évvel betörtek és átköltöztek a Bizánci Birodalomba. 5. 
Kossányi azon érve, hogy a Képes Krónika tudatosan különbözteti meg az 1068-as, 
északkeleti betörés cwwjait az 107l-es, dél-keleti t ámadás bissenijcitöl nem perdöntő, 
mert krónikáink más esetben is nevezik a besenyőket „kunnak . " 9 9 

Az 1. és a 3. érv gyakorlatilag ugyanarra a problémára vonatkozik: számolhatunk-e 
1068-ban moldvai besenyő jelenlét tel? Az orosz és a bizánci kútfők híradásaiból , vala
mint Kossányi következtetéseiből világos, hogy az 1060-1070-es években Moldvá t az 
úz törzsek tartották kézben; semmilyen adat nincsen arra, hogy besenyők ebben az idő
ben élhettek a kérdéses területen, ezért önálló besenyő töredékekkel számolni 1068-ban 
Moldvában nem lehet, esetleg csak úz fennhatóság alatt, törzseik közé in t eg rá lva . 1 0 0 A 
Képes Krónika valóban azt írja, hogy az 1068-as betörést Erdélybe „Gyula kun vezér 
Osul nevű hadnagya" vezette. Györffy, Pauler után, a krónika Gyula nevét azonosí tot ta a 
DAI-ban említett besenyő törzs ГЬХа nevével , amely Moldva területén helyezkedett 
e l , 1 0 1 s így feltételezte moldvai besenyők meglétét 1068-ban. 1 0 2 Azonban már Marczali 
felhívta arra a kutatás figyelmét, hogy a Magyar Királyság keleti határánál je len tkező 
nomád népek nyelve hasonló lehetett, így a név nem biztos, hogy csak a besenyőknél 
volt meg , 1 0 3 ráadásul a régi magyar nyelvből is ismeretes, 1 0 4 ezért bizonyító ereje cse-

"*5 Györffy Kossányi dolgozatára hivatkozva azt írja, hogy az úzok „az 1060-as években a Dnyeper és a 
Kárpátok között elterülő vidéket lakták". Györffy, 1993. 90. o. 

96 
Györffy, 1948. 169. o. Későbbi munkáiban már „úzokkal kiegészült besenyő sereg" müvének tartja Osul 

támadását. Ezzel egyfajta konszenzust teremtett a kérdés kutatásában. Györffy, 1984. 877. o. 
97 

A D A I szerint a besenyők harmadik tartományának neve ГгЛа, fejedelme Koupxomai (Korkutaj), a titu-
latúrát nem közli. DAI 166-167. o., 37. fejezet. 

№ Később már Györffy is elismerte, hogy a П Л а törzs, amelyet ő a kerlési csata (1068) nomád besenyői
nek törzsének tartott, a X I . század közepéig tarthatta kézben Moldvát, amelyet ezután az úz törzsek szálltak 
meg. ÁMTFIV. 114. o. 

"Györffy, 1990. 115-116., 211., 213. o. 
1 0 0 Az úzok megjelenésével az orosz határokon (1054), majd távozásuk és ismételt feltűnésük között 

(1060-1080) között az orosz évkönyvek nem említik a besenyőket (RPC 143-168. o.); bizánci források is arról 
számolnak be, hogy a X I . század közepén az úzok nyomására a besenyők az Al-Duna északi partjáig vándorol
nak le, s onnan telepednek át bizánci területekre. A Képes Krónika ráadásul azt közli, hogy miután a támadók 
felprédálták a Nyírséget „átkeltek a Lápos-patakon és a Szamos folyón, s visszatérőben voltak"; tehát a betörő 
nomádok úzok uralta területre tértek vissza. 

1 0 1 Vö. DAI 167. o. 
1 0 2 Györffy, 1948. 169.0. 
1 0 3 A név megvolt a bolgároknál és a kazároknál is, s adatolható a mai török nyelvekből is. Németh, 1922. 4. o. 
1 0 4 Vö. Györffy, 1990. 175-176. o. 



kély. ' A besenyők nyolcas törzsszervezete 1068-ra már biztosan felbomlott. Bizánci 

forrásokból tudjuk, hogy a besenyőknek a X I . század közepe körül 13 törzsük van . 1 0 6 Az 

úz nyomás elől történő folyamatos nyugatabbra húzódás , az ál landó harc a ruszokkal és a 

bizánciakkal , illetve a belviszály teljesen megváltoztat ta a besenyő törzsek e lhelyezkedé

sét, de még nagyságát , számát is. Emiatt ez a Képes Krónikából vett érv a besenyők 

1068-as moldvai megléte mellett nem lehet p e r d ö n t ő , 1 0 7 s Györffy későbbi , konszenzu

sos álláspontja is j av í tandó: ha besenyő töredékek éltek is ekkor Moldvában , azoknak 

nem voltak az itt élő úz törzsek alárendelve, hanem éppen fordítva; a területen vagy k i 

zárólag úzok, vagy jórészt úzok és hozzájuk csatlakozott besenyő töredékek éltek. 

A 2. és 5. érv szintén ugyanarra a problémára vonatkozik: egzakt-e a magyar források 

népnév használata, ismerik-e a magyar kútfők a támadók e tn ikumát? Kézai és a Pozsonyi 

Évkönyvek adataira hivatkozva, melyek az 1068-as kerlési csatával kapcsolatban bese

nyőkről b e s z é l n e k , 1 0 8 Györffy a betörés nomádjaiként a besenyőket határozza meg. To

vábbá hozzáfűzi, hogy a Képes Krónika által cunimk nevezett t ámadók nevéből nem le

het következtetni a nomádok etnikumára, mert ez a kitétel nem tekinthető meghatározot t 

tartalmú n é p n é v n e k ; 1 0 9 ál talános ér te lemben nomádot jelent, s a besenyőket is illették 

ezzel a n é v v e l . 1 1 0 A Képes Krónika azonban határozottan cuninak nevezi az 1068-as 

események leírásában a betörőket, akikkel szemben az 107l-es, délkeleti i rányú támadás 

nomádjait besenyőnek nevezi ," 1 tehát világosan meg akarja különböztetni a szerző a két 

nomád t ámadás t . " " Györffy György sem tagadja, hogy a cuni név úzokat is jelölhetet t ; a 

• Marczali, 1995. 83. o., 1. jegyzet. 
1 0 6 Vö. Skylitzes, Kedrenos, idézi: Spinéi, 1986. 87. c, 32. jegyzet. Györffynek ez az érve már csak azért sem 

áll a legszilárdabb alapokon, mert Konsztantín adatait a nyolc besenyő törzs, illetve fejedelmeik nevéről 895 körüli 
feljegyzés alapján közölte, s ezt Györffy a X I . század második felére vonatkoztatta. Györffy, 1990. 199. o. 

1 0 7 Van azonban egy kútfőnk, ami talán megmagyarázhatja a Gyula név felbukkanását a Képes Krónikában. 
Querfurti Brúnó, I I . Henrik német-római császárhoz 1008 decemberében írt levelében beszámol arról a misszi
ós utazásról, amelyet 1007 és 1008 fordulóján tett a besenyők között. A szövegből világosan kitetszik, hogy 
Brúnó a besenyőkről szóló értesüléseit még útja előtt, Magyarországon szerezhette; forrása nem ismert, de 
könnyen lehet, hogy a magyar királyi udvarból került ki . Galamb, 2001. 181-182. o. A besenyő törzsszervezet
tel kapcsolatban Brúnó négy „rész"-ről beszél; ezek, mivel nem említi a Dnyeperen való átkelését, feltehetően 
a Dnyepertől nyugatra lévő négy besenyő törzs lehet, ami között а ГЬХа törzs is volt ebben az időben. Brúnó 
magyar informátorai talán tudhattak ezekről a besenyő törzsekről, így a Gyuláról is, s talán ez hagyományozó
dott tovább a X I . század második felére, s alkalmazták az ezen a területen felbukkanó nomádokra. 

1 0 Vö. SRH I . 182. o. (Kézai Simon); illetve SRH I . 126. o. (Annales Posoniensis). A Pozsonyi Évköny
vek 1068-nál mondja el az 107l-es eseményeket, s 1071-nél az 1068-ban történteket. Kézai mellett ez a másik 
kútfő, amely 1068-ra vonatkozóan a besenyőket említi, de ennek megbízhatósága az 1068-as betörésre kétsé
ges; egyrészt az egész annalest pontatlanság jellemzi, másrészt az 1071-es évnél biztosan tudnak más magyar 
források besenyőkről, s a felcserélt 1068-as és 1071-es adatok révén a besenyők neve is átkerülhetett egyik 
esemény dátumáról a másikéra. 

Ez alapján viszont nem kevésbé kérdéses, hogy a Képes Krónika vonatkozó fejezetének Gyula nevéből 
szabad-e besenyőkre következtetni? 

1 1 0 Györffy, 1948. 169. o. 
1 1 1 SRH 1.366-369.0. 
1 Ha mindkét támadást a besenyő törzsekhez kötjük, amely elgondolást a steppetörténeti háttér nem támogat, 

továbbra is nyitva marad a kérdés, hogy az eseménnyel majdnem egykorú, 1071-es, délkeleti irányú nomád be
ütésnél a Képes Krónika miért használja világosan a támadókra a besenyő elnevezést, hiszen akkor 1068-nál sincs 
semmi ok arra, hogy ne ezt a terminust alkalmazza a krónika szerzője. Ráadásul a besenyő támadás elbeszélését 
következetesen úgy kezdi a krónika, hogy „...a kunok bejövetelét követő harmadik évben a besenyők Bolgár
fehérváron át érkezve átúsztattak a Száva folyón..." Bollók, 2004. 70. o. Már Marczali is felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Képes Krónika adatainak hitelét nagyban emeli az a tény, hogy világosan megkülönbözteti az 1068-as 
észak-keleti irányú támadás снл/jait az 1071-es dél-keleti irányú beütés bisseniyátöX. Marczali, 1995. 83. о., 1. jegyzet. 



besenyők és az úzok e lenyészése után a kifejezés át tevődött a dél-orosz steppét uraló ku
nokra, 1 1 3 sőt maga is az úzokkal azonosítot ta a Képes Krónika-beli „fekete kunok"-kat, 
és elfogadta, hogy a terminus felbukkanása a hazai e lbeszélő kútfőkben X I . századi álla
potokat tükröz. Ugyanakkor nem cáfolja Kossányi ugyanezen a névhasználaton alapuló 
magyarázatá t arra vonatkozólag, hogy az úzokat hívhatták cuninak, s hogy az 1068-as 
beütés nomádjainak népneve tudatosan rájuk é r t e n d ő . " 4 Az események leírását csak k i 
vonatosan közlő Kézai -szöveg adatai pedig tévesek, aminek, mint láttuk, nincs forrásér
téke a kerlési csatával kapcsolatban a támadó nomádokra vonatkozólag, kivált hogy 
Kossányi orosz és bizánci forrásokra épülő geográfiai érvei s az ezekből következő meg
állapításai érintetlenek maradnak. Összességében megállapíthatjuk: a kerlési csatáról a 
legrészletesebb információt közlő Képes Krónika tudósí tása alapján az 1068-ban Erdély
re törő nomádok etnikuma nem a besenyők között keresendő, viszont nehézség nélkül 
kapcsolatba hozható az úzokkal . 

Györffy 4. érve, hogy az úz törzsek zöme a Bizánc elleni 1064/1065. évi támadásuk 
után elpusztult, vagy az Al-Duna jobb partján, a Birodalomban maradt, nem helytálló, ez 
csak a bizánci auktorok oly je l l emző túlzása a nomádoktól elszenvedett vereségek szépí
t é s é r e . " 5 Az sem valószínű, hogy az orosz fejedelmek valamilyen gyér számú úz töre
dékből szervezték meg azt a határőrséget, amelynek telepei, védelmi övként véve körül a 
steppe felől a kijevi és a perejaszlávi fejedelemséget, a Ros folyó mellett szélesen elterü
lő határvidéktől kezdve Torcseszk, Perejaszláv és több más, egymástól távol eső város 
mellett h ú z ó d t a k . " 6 Mindezek alapján valószínűsí thető, hogy a magyarokkal 1068-ban 
Kerlésnél csatát vívó nomádok úzok voltak. 

A Kutesk vezette 1085. évi nomád támadás 

A Magyar Királyság ellen 1085-ben intézett nomád támadásról külföldi források nem 
emlékeznek meg. Latin nyelvű elbeszélő kútfőink közül az eseményt legrészletesebben a 
Képes Krónika taglalja, amely így számol be az eseményekről : 134. „Később azután, 
Szent István király és Boldog Imre hitvalló testének a felemelésekor Salamont kiengedte 
a bör tönből . Salamon néhány napig a király mellett maradt, majd végül e lszökve a kunok 
fejedelméhez ment, akit Kutesknek hívtak. Megesküdöt t neki, hogy Erdély tar tományát 
örökjogon neki adja, és feleségül veszi a lányát, ha segítségére jön László ellen. Erre 
Kutesk fejedelem a hiú reménytől elcsábulva a kunok nagy sokaságával rárámadt Ma
gyarországra, és egészen Ung és Borsóvá várispánságokig hatolt. László király, hallva 
ezt, rájuk rontott a kunokra, s azok összetörtek színe előtt, és sok ezer kun kardélre 
hányva hullott el. Salamon király pedig Kuteskkel együtt futásnak eredve úgy menekül t 
meg, mint a tépett tollú szárcsa a sas karmai közül. [ . . . ] Salamon király pedig a kun ha
ramiákkal Bulgária és Görögország határvidékeire támadt , ahol a görög császár seregétől 
nyomorult vereséget szenvedtek, s csak nagyon kevesen menekül tek meg közü lük . " 1 1 7 

113 Györffy, 1948. 173-174. o. 
1 1 4 Vö. Kossányi, 1924. 534-537. o. 
1 1 5 Vö. Gyóni, 1942. 70-71. o. 
1 1 6 Vö. Kossányi, 1924. 525. o. 
1 1 7 134. „Sed postmodum Salomon rex dimissus de carcere, in elevatione corporis sancti regis Stephani et Be

au Emerici confessons astitit regi paucis diebus, et tandem fugiens adiit ducem Cunorum, qui vocabatur Kutesk. 



A Képes Krónika ezen értesítését Gyóni szerint 1085-re datálhatjuk; a forrás szövege 
szerint Salamon 1083. augusztus 20-án, István király és Imre herceg szentté avatásakor 
kiszabadult visegrádi rabságából . Egy ideig még László környezetében tartózkodott , 
majd onnan elszökve Kutesk kun vezérhez ment. M á s források szerint először Regens-
burgba ment feleségéhez, illetve I V . Henrikhez, de miután innen nem kapott támogatást , 
Kuteskhez fordult segítségért, cserébe felajánlva Erdély földjét, amennyiben megsegíti 
László ellen, s újra el tudja foglalni a magyar t rónt . 1 1 Tehát 1085-ben Salamon és nomád 
szövetségesei Magyarországra rontottak, ugyanazon az úton nyomultak be, mint az 1068-
ban az országra törő nomádok, északkeleti irányból, s a két elnevezés is megegyező a két 
eseménnyel kapcsolatban. László vereséget mért Salamon híveire és nomád szövetségesei
re. A csatából Salamon és Kutesk elmenekült. Krónikáink ehhez az elbeszéléshez kapcsol
va még elmondják, hogy Salamon ezután kun rablósereggel behatolt Bulgáriába és Görög
ország határaira, de súlyos vereséget szenvedett a görög császár hadseregétől. 

Erről Anna Komnena is megemlékezett ; Alexias című müvében a következőkről ad hírt: 
„A tavasz feltüntével Tzelgu áthaladva a Duna felett elterülő völgyeken (ez a Tzelgu a 
skytha sereg fővezére volt), magával hozva egy körülbelül 80 000 főből álló vegyes hadse
reget, mely sauromatákból és skythákból állott, s a dák hadseregből is nem kevés embert, 
akiknek vezére az úgynevezett Solomon volt, a Chariupolis táján fekvő városokat foszto
gatta." 1 1 9 Gyóni megállapította, hogy az elbeszélésben „a Duna felett elterülő völgyek" a 
Balkán-hegység völgyszorosait jelentik. Mive l nincs megemlítve, hogy Tzelgu a Duna bal 
partjáról kelt volna át a folyón, csak az, hogy áthatolt a Balkán-hegység szorosain, kiindu
lópontja biztosan a Paristrion volt. Mive l pedig Tzelgu a „skytha hadsereg" fővezéreként 
szerepel, akinek serege a skythákon kívül sauromatákból és dákokból (azaz magyarokból) 
állott - vezetője Salamon (Solomon) v o l t 1 2 0 - a paristrioni skythák, azaz b e s e n y ő k 1 2 1 egyik 
vezérének kell tekintenünk, mert a szakaszban a szkíta névnek csak a többi előfordulásai 
vonatkoznak gyüjtőnévszerüen a besenyőkre, sauromatákra és a magyarokra együttesen, 
valószínűleg ezek is azért, mert a sereg többsége besenyőkből á l l t . 1 2 2 Gyóni Mátyás kimu
tatta, hogy Anna Komnena népnév használatában a sauromata elnevezés az úzokra vonat
koz ik ; 1 2 3 mivel a Magyarországról Bizánc területére törő nomád seregben a forrás nem em
líti a kunokat, így Kutesk népével sem azonosíthatóak. Gyóni kutatásainak ismeretében 
Györffy párhuzamba állította a Képes Krónika híradását Anna Komnena leírásával, s an-

Cui iuravit, quod Transsiluanam provinciám proprietario sibi traderet et fïliam eius in uxorem acciperet, si ille in 
auxilium eius super Ladizlaum veniret. Dux autem Kutesk inani spe seductus, cum magna multitudine Cunorum 
invadens Hungáriám devenit usque in provinciám castrorum Vng et Borsua. Quo auditio rex Ladizlaus irruit super 
eos et contriti sunt a fatie eius cecideruntque 'in ore gladii' multa milia Cunorum. [...] At rex Salomon cum latrun-
culis Cunorum invasit Bulgáriám et confinia Grecie, ubi ab exercitu imperatoris Grecie miserabiliter sunt percussi, 
e quibus pauci valde evaserunt." SRH I. 408^09. o. Vö. Bollók, 2004. 88-89. о. 

1 1 8 Vö. Györffy, 1990. 118.0. 
1 1 9 Gyóni, 1942. 71-72. о. Vö. Anna Komnena: Alexias; német fordítása: Reinsen, 1996. 234. о. A hadjárat 

az 1087. évre tehető, vö. uo. 234. о., 1. jegyzet. Salamon halálát külföldi krónikák ugyancsak 1087-re datálják, 
mégpedig az egyik szerint a görög császár elleni balkáni vállalkozásban. Bernoldus monachus S. Blasii, idézi: 
Gyóni, 1942. 73. о., 1. jegyzet. 

1 2 0 Vö. Reinsen, 1996. 234. о.; Gyóni, 1942. 71-72. о. 
1 2 1 Vö. Gyóni, 1942. 50-65. o.; Reinsen, 1996. 234. о. 
1 2 2 Gyóni, 1942.72.0. 
1 2 3 Gyóni, 1942. 65-70. o. Vö. ByzTurc I I . 230. o. 



nak a nézetének adott hangot, hogy mivel a Salamonnal harcolókat a krónika cuninak ne
vezi, akik a Lászlótól elszenvedett vereség után Bulgáriába és a görög területek határára 
támadtak, Anna Komnena pedig a Bizánc elleni 1087. évi támadással kapcsolatban Sala
mon magyarjain kívül besenyőket és úzokat említ, a Magyar Királyság ellen támadó, Sa
lamonnal szövetségben harcoló cunik besenyők és úzok vol tak. 1 2 4 Később tovább fejlesz
tette nézetét, és az Anna Komnena által említett Tzelgut Cselgünek magyarosí tva 
azonosította Kuteskkel, akit „úz maradékok felett is uralkodó besenyő vezér"-nek tartott . 1 2 5 

Aktuális álláspontja szerint tehát mind 1068-ban, mind 1085-ben besenyők törtek Moldvá
ból Magyarországra. Soraikban megtalálható volt az 1065 után az orosz fejedelemségek fe
lé vándorolt úzok egy leszakadt csoportja is; a Képes Krónika Gyula vezére és Kutesk is, 
akit Györffy a bizánci források Tzelgujával azonosított, a moldvai besenyők vezetői voltak. 
Ok az úzok és a kunok előrenyomulása alatt továbbra is helyben maradtak, és a DAI-ban 
említett ГЫ.а törzzsel azonos í tha tók . 1 2 6 Az a körülmény, hogy Anna Komnena nem említi 
Tzelgu Dunán való átkelést, valószínűleg azt is jelenti, hogy a sereg a Paristrionból indult 
támadásra és nem egy északibb területről érkezett a Balkánra. Tzelgu és skytháinak egyéni 
előfordulása az Alexiashan arra utal, hogy a paristrioni besenyők serege támadt Bizáncra, 
amely valamivel előtte kiegészült a Salamon vezette magyar és cuni egységekkel, s így egy 
80 000 fős, vegyes „sky tha-sauromata -dák" sereg élén vívott csatát a császári erőkkel. Ide 
kapcsolódik Györffynek az az ötlete, hogy Kutesk és Tzelgu ugyanaz a személy. Ezt a fel
tevést sem a forrás, sem a történeti háttér nem támogatja. Ha feltesszük a két név azonos
ságát, ami egyébként teljesen önkényes, alapot nélkülöző elgondolás, abból az is követke
zik, hogy a besenyők és az úzok, valamint Salamon magyarjai együtt érkeztek Bizánc 
határaira. Azonban egy ekkora létszámú, zömében besenyő sereg jelenléte Moldvában tör
ténetileg is kizárható; ekkor már nem éltek önálló s ekkora nagyságú törzseik a moldvai sí
kon (már 1068-ban sem lehettek, ha egyáltalán voltak, besenyők túl nagy számban a Ma
gyarországra támadó nomád seregben). Túlnyomó részük a X I . század fordulóján a 
Dunánál szállt meg, annak is főleg a déli partján, Bizánc határtartományában, a 
Paristrionban. Itt viszont 1074-től 1091-ig folyamatosan jelen voltak, és fegyveres harcban 
álltak a Birodalommal. 1 2 7 így Györffy érvelése, amely szerint Kutesk és Tzelgu ugyanaz a 
személy, nem meggyőző. Azt sem lehet feltenni, hogy az 1087-es vállalkozás előtt Tzelgu 
úzai már a Paristrionban lettek volna; az Alexias ugyanis nem közöl semmilyen adatot, ami 
arra utalhatna, hogy úz részek éltek a Dunamelléken, a besenyőkkel együtt, azaz: ezeknek 
az úz töredékeknek ide érkezniük kellett. Anna Komnena hat helyen emlékezik meg az 
úzokról, akiket, egy alkalom kivételével, következetesen sauromataknak nevez: 

Elsőnek a besenyők 1059-es bizánci betörésekor említi az úzokat; az esemény 
Moravcsik Gyula fordításában így hangzik: ( I I I /8 . 6.) „Amikor a dákok vezérei nem 
akarták figyelembe venni a rómaiakkal régtől fogva fennálló békeszerződést , hanem azt 
hitszegően megsértet ték, s ez a sauromaták tudomására jutott , akiket a régiek myseknek 
neveztek, ezek sem akartak határaikon belül nyugton maradni. A sauromaták korábban 
azon a vidéken laktak, amelyet a Duna választ el a római birodalomtól , de most nagy 

Györffy, 1948. 170. o. 
1 2 5 Györffy, 1984. 928. o.; Györffy, 1990. 118., 212. o. 
1 2 6 Györffy, 1990.115-116., 118., 211-212. o. 
1 2 7 Vö. Gyóni, 1942. 88-90. o., 3. pont. 



tömegben felkerekedve átköltöztek a mi területünkre. Oka pedig ennek az á tköl tözésnek 
a geták kiengesztelhetetlen el lenséges érzülete volt, akik szomszédjaik voltak, s ezeket 
fosz toga t ták ." 1 2 8 Ez az egyetlen hely, ahol a bizánci hercegnő az úzokat nem sauro-
mataknak nevezi, mint a másik öt helyen, hanem getanak. A történtekről megemlékez ik 
Attaleiates is. Nem említi az úzokat, csak a magyarokat és a besenyőket , akiket sauro-
matának és skythának nevez. A skythákat azonosítja a besenyőkkel. Attaleiates adatait át
vette Skylitzes folytatója, aki a tényleges népneveket használja: besenyők és magyarok. 
Nem szól viszont arról, hogy ezek a besenyők az úzok nyomására lépték át a Dunát. 
Psellos ugyanekkor elmondja, hogy a besenyőket - akikről csak annyit közöl, hogy a régi 
nevük mysos - a geták üldözték el, s így kényszerültek átlépni a Dunát. Ebből a három tu
dósításból formálta meg Anna Komnena saját szövegét; szokás szerint a népeket archaikus 
nevekkel ruházta fel: a magyarok neve helyébe az általa jelölésükre rendszeresen használt 
Aáxsc nevet tette, a besenyők jelölésére pedig, noha egyébként skythának szokta őket ne
vezni, önkéntelenül is a sauromatát használta itt, mert az ott volt szeme előtt Attaleiates 
szövegében, csak ott a magyarokat jelölte. Viszont átvette Psellosnak azt a megállapítását, 
hogy a besenyőket régen Mvaoímk nevezték és ugyanígy készen átvette tőle a besenyőket 
az átköltözésre kényszerítő Гётш nép nevét is, mely az úzokat takarja. 1 2 9 Anna Komnena 
első helyén, ahol úzokat említ, mint olyan nép van bemutatva, amely a besenyőket arra 
kényszeríti, hogy átlépve a Dunát, a birodalom területére költözzenek. Az úzok ekkor, 
1059-ben még valahol a dél-orosz steppe nyugati peremén nomadizálhattak. 

A következő emlí tés az Alexias V I / 14. 1. részében található. Ekkor egy újabb bese
nyő vándorlás előidézőiként jelennek meg az úzok. A történés Gyóni Mátyás fordításá
ban így szól: „ . . .Valamiféle skytha nép, mivel a sauromaták nap-nap után fosztogatták, 
felkerekedvén hazulról leereszkedett a Dunához . M i v e l pedig kénytelenek voltak egyez
ségre lépni azokkal, akik a Duna vidékén laktak, mindnyájuk közös elhatározása folytán 
megbeszélés t kezdtek azok főembereivel [ . . . ] Miután tehát megegyeztek velük, azután 
már nyugodtan átkelve a Dunán fosztogatták a mellette elterülő vidéket úgyannyira , 
hogy néhány kisebb várost is elfoglaltak." 1 3 0 Gyóni Mátyás bizonyította be, hogy ez a 
„valamiféle skytha nép" egy besenyő töredék lehetett, s mivel az esemény 1084-re datál
ható, amikor besenyőkkel már nem számolhatunk azon a területen, ahonnan úzok tudják 
őket elüldözni , feltételezi, hogy ezek a besenyők az úzok által magukkal vitt töredékek 
lehettek, akik az orosz fejedelemségek határain megte lepedő úzok kötelékeiből elsza
kadva az Al -Dunához menekülnek, majd tárgyalások után a helyi besenyők közé tele
pednek be. 1 3 1 Az úzok Anna Komnenának ebben az értesí tésében úgy jelennek meg, mint 
1059-ben: besenyőket vándorlásra késztető, azokat a Duna vonala felé nyomó törzsek. 

Az Alexiasban úgy is feltűnnek az úzok, mint a császári erők zsoldosai. Erről az 
Alexias V/7 . 3. fejezetében történik említés. Itt szó esik egy bizonyos Uzasról, aki nevét 
származása révén kapta. 1 3 2 Ez az Uzas a császár egyik nomád segédcsapatának a vezető
je , aki vitézül harcol Alexios császár oldalán annak normann-háború jában . 1 3 3 

Moravcsik, 1984. 103. o. Vö. Reinsch, 1996. 127-128. o. 
1 2 9 Gyóni, 1942.78-80. o. 
1 3 0 Uo. 5-6. o. Vö. Reinsch, 1996. 229-230. o. 
1 3 1 Gyóni, 1942. 76. o. 
1 3 2 Vö. Reinsch, 1996. 184. o. Az esemény 1083-ra datálható. Gyóni, 1942. 66. o. 
1 3 3 Gyóni, 1942.66. o. 



Anna Komnena művének V I I / 3 . 6. és a X/4 . 10. fejezetből kiderül (4. és 5. emlí tés) , 
hogy Uzas a sauromaták közül való vo l t . 1 3 4 Az Alexiasnak ezek a részei világosan mutat
ják, hogy az úzok archaizáló neve a sauromata, mivel Uzas, aki nevét származása révén 
kapta, a sauromaták közé tartozott. 1 3 5 Ettől csak a fent említett egy esetben tért el a her
cegnő, ekkor azonban információit más források összeol lózásából szerezte. A 3-5. pasz-
szus alapján az úzok ekkor, mint a császári sereg kiegészí tő elemei jelennek meg, akik 
vezére, Uzas, a császár egyik katonai parancsnoka, aki kitűnik vi tézségével . Végül az 
úzok hatodik említése a már e lőzőekben tárgyalt helyen, 1087-nél áll, ahol mint Tzelgu 
katonái jelennek meg, s a besenyőkkel és magyarokkal együtt t ámadnak a birodalomra. 

Az úzok 1087 előttre vonatkoztatható előfordulásai közül tehát egy sem beszél arról, 
hogy átkeltek volna a Dunán, azaz: nem tudjuk kimutatni olyan úz elemek meglétét a 
Dunamel léken , amelyek 1087-ben helyből , a Paristr ionból támadtak volna Tzelguval és 
Salamonnal Bizáncra. Az Alexiasban megjelenő besenyők a Paristrionban élhettek, hoz
zájuk csatlakoztak később úzok, s velük együtt magyarok, Salamon vezetésével . Róluk a 
Képes Krónika is megemlékezik , s a Salamonnal tartó nomádoka t cuninak nevezi. Eze
ket az Alexias alapján úzoknak kell tartanunk, de erre utal az 1068-as Osul-féle betörés 
népmegnevezése is, ami feltehetőleg ugyancsak az úzokhoz köthető. 

A magyar források tanúságai a kerlési csatáról (1068) 
és Kutesk nomádjairól (1085) 

Mivel a korszak történeti háttere nem igazolja a kunok jelenlétét, és a besenyőkét sem 
erősíti meg, viszont jól illeszkedik az úz törzsek történetéhez, érdemes felvetni, hogyan ér
telmezhetőek a magyar források információi a két betöréssel kapcsolatban. A Képes Krónika 
a két eseményre vonatkozóan ugyanazokat a koordinátákat és népneveket használja mindkét 
esetben: a nomád cunik kelet - északkelet felől törtek Magyarországra. A támadások kiindu
lópontja 1068-ban és 1085-ben is a moldvai síkság, illetve annak északi része, volt; ez a terü
let a kerlési csata idején úz fennhatóság alatt állott, 1085-ben pedig felvonulási terepe volt az 
orosz fejedelemségek délnyugati határain nomadizáló úzoknak. 

A kutatás elfogadta, hogy a kunok megjelenéséig a „kun" névnek nem volt etnikai 
tartalma, általános ér te lemben a nomádokra vonatkoztat ták, így az úz törzseket is illet
hette. A Képes Krónika az 1068-ban és 1085-ben lezajlott összecsapások között megem
lékezik egy Nándorfehérvár melletti besenyő beütésről 1071-ben. A krónika itt vi lágosan 
besenyőkről beszél, akik a „kunok" betörése után három évvel támadtak a magyar hatá
rokra. Bár ez az általánosan ' n o m á d ' je lentésű megnevezés vonatkoztatható a besenyők
re, ebben az esetben ez kizárható; nincs okunk arra gondolni, hogy azokat a - nevükön 
nevezett! - besenyőket , akik jelenlétével a magyar déli végeken t isztában vannak 1071-
ben, 1068-ban vonatkozóan a cuni e lnevezés mögöt t kellene felfedeznünk. Nem támo
gatja ezt sem az események steppetörténeti háttere, de a krónika szövege sem, ami vilá
gosan elkülöníti a két e lnevezést egymástól . Már korábban is kiemelték, hogy a nomád 

Vö. Reinsen, 1996. 242., 332. о. Az első említés az 1087-es dristrai csatához, a második az 1095-ös 
Avrilevo melletti csatához köthető. Gyóni, 1942. 66-67. o. 

1 3 5 Gyóni, 1942. 66-69. o. 



betörések ilyen megkülönbözte tése („kunok" keleti, besenyők déli irányú támadásai ) 
nagyban emeli a krónika adatainak hitelét. 

Hogy a cuni megnevezés vonatkozhat-e az úzokra, arra van adatunk. A Képes Króni
kában a hunok, majd a magyarok bejövetele kapcsán Kele t -Európa történeti képe a X I . 
század fordulóját tükrözi. A Képes Krónika szerint a besenyők a fehér kunok és fekete 
kunok földjén jöt tek ke resz tü l . 1 3 6 A kutatás azonosította a népnevek etnikai értékét, 
amely alapján, az egyér te lmű besenyő mellett, a fehér kun a kunokat, a fekete kun pedig 
az úzokat jelentette. 1 3 7 Azt már Kossányi Béla felvetette, hogy az úzokra alkalmazott 
'fekete kun ' , valamint az orosz forrásokban említett, zömében úzokból álló határőrség 
'fekete süveges ' neve között talán van p á r h u z a m . 1 3 8 Kossányi mellett Györffy is észre
vette, hogy a cuman népnév használatát magyar forrásban a cuni megnevezés előzte 
meg. Ezeket a cuni alakokat a X I I I . századi másolók javí tot ták át az akkori szóhaszná
latnak megfelelően cumaniva. Györffy annak a vé leményének is hangot adott, hogy а X I . 
század második és а X I I . század első felében a keleti nomád szomszédaink sajátos ma
gyar neve besenyő, fekete komán és fehér komán lehetett. 1 3 9 Azonban a 
cumanilco(u)mani alakok későbbi átírásai lehetnek a cuni népnévnek, így az eredeti ala
kok az úzok és a kunok földje kapcsán talán Cunorum alborum terras és nigrorum 
Cunorum terras lehetett. Moldva területe Thuróczy krónikájának 12. fejezete szerint Fe
kete Kumániaval azonos. 1 4 0 Összeségében megállapíthatjuk, hogy az a steppetörténeti 
háttér, amely arra mutat, hogy a korai Magyar Királyság a X I . század második felében 
két alkalommal is megütközöt t az ország keleti gyepűin az úz törzsekkel , összhangban 
áll a Képes Krónika adataival. 

Összefoglalás 
Uz-magyar érintkezések és az úz törzsek története a XI. században 

A kunok nyomására az 1030-1040-es évekre az oguz törzsek nyugati részei kiszorul
tak a Kazak-steppéről , szállásterületük Kele t -Európába tevődött át. 1054-ben kerültek 
először szembe az úz törzsek a Russzal, de 1060-ban az egyesült orosz erők vereséget 
mértek hadaikra, aminek következtében az úz törzsek szállásterületei Moldvába tevődtek 
át. 1060 után az orosz forrásokban torknak nevezett úzokat egy ideig nem említ ik a szláv 
kútfők. Legköze lebb 1064-ben, bizánci forrásokból hallunk róluk. Törzseik átkeltek a 
befagyott Al-Dunán, vereséget mértek a bolgár erőkre és a besenyő határőrökre, s a bel
sőbb bizánci területeket veszélyeztették. A hadjárat a sereg soraiban kitört halálos já r 
vány s a legyőzött besenyők és bolgárok e l lentámadása miatt ütközet nélkül ért véget; az 
úzok zöme visszatért az Al-Dunától északra elterülő szállásaikra. A birodalom területén 
maradt úzok a császári seregben szolgáltak tovább. Egységeik feltűntek Bizánc nagyobb 

SRH I . 257. o. Erről Kézai is beszámol, vö. uo. 148. o. 
1 3 7 Györffy. 1993.90. o. 
1 3 8 Kossányi. 1924. 534-535. o. 
139 Györffy, 1948. 173. o. 
1 4 0 Vö. Bellas, 2001. 32. о. Ferent szerint Kumánia keleti felét, amely az Ural és a Dnyeper között terült el, 

Fehér Kumánianák, míg a Dnyepertől a Kárpátokig és a Dunáig terjedő nyugati részt Fekete Kumánianak ne
vezték. Ferenf, 1981. 67-68. o. 



szabású katonai vállalkozásaiban: 1071-ben Manziker tnél , 1083-ban I . Alexios normann 
háborújában, 1087-ben a lázadó paristrioni besenyőkkel szemben a dristrai csatában és 
1095-ben a kunokkal vívott avrilevoi ütközetben. 

1065 után az úzok Moldva területére húzódtak vissza, mert, bár tudjuk bizánci és 
orosz híradásokból is, hogy az úzok az orosz fejedelemségek délnyugat i határain tele
pedtek meg, mint határőrök, 1080-ig nem tűnnek fel az orosz évkönyvekben . Minden j e l 
arra mutat, hogy ezek a Moldvában ideiglenesen megszál l t úzok törtek a Magyar Király
ság területére 1068-ban, akiket Salamon király és a hercegek a kerlési csatában legyőz
tek. Önál ló besenyő törzseket Moldva területén 1068 körül nem lehet kimutatni, az eset
legesen erre utaló hazai kútfők értesítése nem megbízható , más magyar források, 
valamint az orosz és bizánci híradások pedig egyenesen olyan történeti hátteret mutat
nak, mely úzok betörésére enged következtetni . Az úz hadak visszatértek moldvai szállá
saikra. Az orosz őskrónika 1080-tól tudósít ismét az úzokról , akik a perejaszlávi és a k i 
j e v i fejedelemségek délnyugati határainál kaptak szállásterületet, ennek fejében határőri 
feladatokat láttak el a kunoktól veszélyeztetett fejedelemségek limesein (ugyanúgy, mint 
Bizáncban a besenyők) . A frissen letelepedett úzok közül 1085-ben kiváltak bizonyos 
elemek, akik Kutesk vezetésével Magyarországra törtek Salamonnal szövetségben, hogy 
Lászlótól a trónt Salamon visszaszerezhesse. A Képes Krónika szerint Kutesk és úzai j u 
talmul Erdélyt kapták volna meg szállásul, feltehetőleg a kunok nyomasz tó terjeszkedése 
elől. A magyar területre irányuló nomád beütések közül ez az egyetlen, amely nem 
zsákmányoló je l legű volt; ekkor a nomád úz törzsek utolsó töredékei próbáltak meg 
„hont foglalni", azonban Szent László legyőzte a betörőket, akik Bizánc határáig mene
kültek. Salamon katonáival és úz íjászaival a Paristrionba menekül t a besenyőkhöz , akik 
már 1074 óta harcban álltak a birodalommal. így indulhatott el ezután az 1086/87-i tél 
végén, kora tavasszal a Paristr ionból Tzelgu, besenyő fővezér egy olyan vegyes hadse
reggel, melyben ott voltak a saját besenyőin kívül Salamon magyarjai („dákok") és a ve
le kapcsolatba került úzok („sauromaták") . A nomád had vereséget szenvedett a császár 
seregétől a dristrai ütközetben. 

Ezzel a csatával a nomád úzok történetének utolsó szakasza is lezárult. Ezután már 
csak mint katonai segédnépek vettek részt a bizánci és az orosz uralkodók seregeiben, s 
talán a magyar királyi erőkbe is beolvasztva, mert önállóan ugyan nem emlí tenek forrá
sok úz katonai segédnépeket magyar királyi hadakban, de az úzokhoz köthető helynevek 
magyar nyelvterületen is felbukkantak, s mint meghódol t nomád nép töredékei , kezdet
ben minden bizonnyal katonai szolgálatot láthattak el. 
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Atilla Kiss 

THE UZ PEOPLE IN THE ILLUMINATED CHRONICLE 

The Western Oguz (Uz) Tribes and the Kingdom of Hungary in the 11th Century 

Summary 

The study deals with the relations between the Uz tribes and the newly established Kingdom of 
Hungary. Based on Old Slavic and Byzantine sources on the history of the steppes, as well as 
Hungarian sources written in Latin about the history of the Kingdom of Hungary in the 11th 
century, the author claims that the Uz tribes, besides the Pechenegs and the Cumans, also played a 
role in the eastern affairs of the early Hungarian state. 

It has been suggested for a long time that the attacks against Hungarian territories in 1068 and 
1085 were carried out by the Uz tribes, but the Pechenegs and the Cumans have also been sus
pected of involvement and no consensus was reached on the identity of the attacking nomads. 
Summing up the history of previous research, the author holds that the people of Osul and Kutesk 
had been from the Uz tribes. Studying the history of the nomads of the Eastern European steppes 
in the 11th century, the Pechenegs, the Uz people and the Cumans can be geographically localised. 
The author considers the conclusions, compares them to the Hungarian narrative sources written in 
Latin, taking a critical look at the differences between the various Hungarian data, and states that 
the Uz tribes got into contact with the Hungarian state in the second half of the 11th century. On 
the strength of the sources, the Uz tribes confronted the armed forces of the Kingdom of Hungary 
on two occasions during their Eastern European migration in the 11th century. In 1068, they were 
led by Osul and faced the Hungarian troops at Kerles; in 1085, led by Uz chieftain Kutesk, they 
crossed the eastern marches to support former Hungarian king Solomon against King Ladislas. 
Both attacks were launched from the Moldavian plains. 

In conformity with the history of the steppes and according to the conclusions of the study, the 
attacks against the Kingdom of Hungary in 1068 and 1085 can be integrated into the 1 lth-century 
history of the Uz tribes. Certain geographical names in the Carpathian Basin provide evidence for 
the theory, as some have retained the name of the Uz people, while others, due to their age and 
characteristics, can be related to the remains of the Uz tribes in Hungary. 

Atilla Kiss 

LES OGOUZ DANS LA CHRONIQUE ILLUSTRÉE 

Les tribus ogouz occidentaux et le Royaume de Hongrie au 1 I e siècle 

Résumé 

L'étude traite les contacts entre les tribus ogouz et le Royaume de Hongrie naissant. Les 
conclusions tirées de l'histoire de la steppe esquissée par des sources vieux slaves et byzantines 
mises en parallèle avec les sources hongroises en latin relatives à l'histoire du Royaume de Hon
grie du 1 I e siècle montrent qu'outre les Petchenègues et les Coumans, les tribus ogouz ont égale
ment joué un rôle dans les relations orientales de l'État hongrois naissant du 11 e siècle. 

Cela fait longtemps que la recherche a soulevé l'idée selon laquelle les attaques entre 1068 et 
1085 contre le territoire des Hongrois auraient été menées par les tribus ogouz. N'ayant pas trouvé 
de consensus sur l'identité des nomades, la littérature spécialisée a aussi attribué ces attaques aux 



tribus petchenègues et coumans. En faisant la synthèse des recherches précédentes, l'étude cherche 
à prouver que les peuples d'Osul et de Kutesk appartenaient aux tribus ogouz. En examinant 
l'histoire des nomades de la steppe d'Europe orientale au 1 I E siècle, on arrive à déterminer la posi
tion géographique des Petchenègues, des Ogouz et des Coumans. Les conclusions qu'on peut en t i 
rer et leur confrontation aux informations des sources narratives hongroises en latin et aux résultats 
de l'analyse critique des divergences trouvées dans celles-ci prouvent que les tribus ogouz ont eu 
des contacts avec l'Etat hongrois dans la deuxième moitié du 1 I E siècle. I l y a notamment eu deux 
conflits armés au 1 I E siècle entre les tribus ogouz en migration en Europe orientale et le Royaume 
de Hongrie. En 1068, les Ogouz commandés par Osul ont combattu les forces hongroises à Kerlés. 
En 1085, lorsqu'ils ont percé la marche orientale, le chef de tribu Kutesk était l'allié du roi hon
grois Salamon contre saint Ladislas. Les deux attaques sont parties de la plaine moldave. 

Du point de vue de l'histoire de la steppe, les attaques de 1068 et de 1085 contre le Royaume 
de Hongrie s'intègrent dans l'histoire des tribus ogouz du 1 I E siècle. Les noms de localités dans le 
Bassin des Carpates ayant conservé le nom du peuple ogouz, ainsi que les noms géographiques 
liés, par leur ancienneté et leurs caractéristiques, aux fractions ogouz de Hongrie sont des preuves 
toujours vivantes des relations hungaro-ogouz. 

Atilla Kiss 

USEN IN DER KÉPES KRÓNIKA (BILDERCHRONIK) 

Die westlichen Ogus- (Us)-Stämme und das Königreich Ungarn im 11. Jahrhundert 

Resümee 

Die Studie beschäftigt sich mit dem Kontakt zwischen den Us-Stämmen und dem frühen Kö
nigreich Ungarn. Die Konsequenzen, die aus dem durch die altslawischen und byzantinischen 
Quellen aufgezeigten steppengeschichtlichen Hintergrund gezogen werden können, weisen - pa
rallel mit den Daten der lateinischsprachigen ungarischen Quellen bezüglich der Geschichte des 
Königreichs Ungarn im 11. Jahrhundert - darauf hin, dass bei den östlichen Kontakten des frühen 
ungarischen Staates neben den Petschenegen und den Kumanen auch die Us-Stämme eine Rolle 
spielten. 

Die Forschung warf bereits vor langer Zeit auf, dass die Angriffe gegen die ungarischen Gebie
te in den Jahren 1068 und 1085 mit den Us-Stämmen in Verbindung gebracht werden können. Die 
Fachliteratur kam aber bezüglich der Identität der Nomaden zu keinem Konsens - die Angriffe 
wurden auch den petschenegischen und kumanischen Stämmen zugeordnet. Die Studie sucht - die 
Geschichte der bisherigen Forschungen zusammenfassend - das Volk von Osul und Kutesk in den 
Us-Stämmen. Überblicken wir die Geschichte der Nomaden der osteuropäischen Steppe des 11. 
Jahrhunderts, so kann die geografische Anordnung der Petschenegen, Usen und Kumanen aufge
zeigt werden. Die aus diesem Überblick gezogenen Konsequenzen weisen - den Nachrichten aus 
den lateinischsprachigen ungarischen erzählenden Quellen, bzw. den Ergebnissen der kritischen 
Untersuchung der Abweichungen in den ungarischen Daten gegenüber - nach, dass die Us-
Stämme in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts mit dem ungarischen Staat in Kontakt gekom
men sind. Auf Grund dessen kamen die Usen im Laufe ihrer osteuropäischen Wanderung gleich 
zweimal in bewaffneten Konflikt mit dem Königreich Ungarn: das erste Mal im Jahre 1068 unter 
der Führung von Osul, als sie bei Kerles auf die ungarischen Kräfte trafen; das zweite Mal brachen 
sie 1085 durch die Ostgrenzen. Zu dieser Zeit war der Us-Stammesfürst Kutesk der Verbündete 
des ungarischen Königs Salamon gegen Ladislaus den Heiligen. Der Ausgangspunkt beider An
griffe war die Ebene von Moldau. 



Aus steppengeschichtlichem Aspekt können die Angriffe der Jahre 1068 und 1085 gegen das 
Königreich Ungarn gemäß den Ergebnissen der Studie in die Geschichte der Us-Stämme im 11. 
Jahrhundert eingegliedert werden. Die bis heute lebendigen Beweise der ungarisch-usischen Be
ziehungen sind diejenigen Ortsnamen im Karpatenbecken, die den Volksnamen Us bewahrt haben, 
sowie diejenigen geografischen Bezeichnungen, die infolge ihres Alters und ihrer Eigenheiten mit 
den Us-Fragmenten in Ungarn in Beziehung gebracht werden können. 

Атилла Кишш 

ОГУЗЫ (УЗЫ) В ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ЛЕТОПИСИ 

Западные племена огузов (узов) и  Венгерское Королевство в  X I столетии 

Резюме 

В статье рассматриваются соприкосновения племен узов  и  раннего Венгерского Коро
левства. Автор исследует выводы, которые можно сделать  на фоне истории степных наро
дов, содержащейся в  древнеславянских и  византийских источниках, проводя параллель  с 
данными венгерских источников  на  латинском языке, касающихся истории Венгерского 
Королевства 11-го  века.  Эти  данные показывают, что в  восточных связях раннего венгер
ского государства наряду с печенегами и  куманами играли роль также  и  племена узов. 

Исследователи уже  давно ставили вопрос  о том, что  нападения на территории венгров  в 
период 1068 и  1085 годов могут быть связаны  с племенами узов,  но специальная исследова
тельская литература  не смогла прийти к согласованию относительно происхождения кочев
ников. Нападения кочевников обычно связывались с племенами печенегов и  куманов. На
стоящая статья, подводя итоги истории проведенных  до сего времени исследований, 
изыскивает народ Озула  и  Кутеска среди племен узов. 

Проводя обзор истории кочевых народов восточной Европы  11-го  века, можно устано
вить географическое расположение печенегов, узов  и  куманов. На основании сделанных из 
этого выводов  при сопоставлении венгерских источников  на латинском языке  и  результатов 
критических исследований отклонений, имеющих место  в  венгерских данных, можно дос
товерно утверждать,  что во  второй половине  11-го  века  узы во  время  их  странствий по вос
точной Европе вступали  в  контакты с венгерским государством.  На основании этого  узы в 
период этих странствий  в  11-ом веке дважды вступали  в  вооруженное столкновение  с Вен
герским Королевством, в  первый раз в  1068 году под руководством Ошула  они вступили  в 
бой с венгерскими силами  у  Керлеша, и во  аторой раз в  1085 году они совершили прорыв 
через восточные пастбища, когда Кутеск, глава племени узов,  был  союзником венгерского 
короля Саламона в  противовес Святому Ласло. Исходным пунктом обоих наступлений была 
Молдавская равнина. 

С точки зрения истории степи, согласно результатам исследования  в  историю племен 
узов 11-го века могут быть включены наступления против Венгерского Королевства  1058 и 
1058 годов. Живущие  до сего времени свидетельства связей венгров  и  узов географические 
названия некоторых селений в  Карпатском бассейне, которые сохраняют название народов 
„узы" вернее,  те  геогрфические названия, которые исходя  из  хронологических данных  и их 
специфики, могут быть связаны  с остатками народа узов, живших  в  Венгрии. 


